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 اين
 * ايجاع :ءاردذا هبيركف..مرهلاو +. ابضقم اًزارج كوشلا ىلع ىحتت .*

 عموا نازاو+ نادزا كلوقك ىلاؤلا .ىلا لادا« بلقب مغدتو نيبت ئلؤلا عمو

 درنامو رشم لوقتف .اهتبحاص ىلا امهنم ةدحاو لك بلقب الا سيل. مغ3ّت ءانلا

 عمتسم كلوقك .اهيلا .ءانلا بلقب مغّدتو .نيبت :نيسلا عمو رأتاو ل 5

 لك قوز م. لاق“ هْطَبَخ .اولاقف لاعتفالا .ءاثبا ريمصلا دان اوهْبش لقوأ : عمشُمو
 اطيح نورديرب هنقتو دعو ةنيعطصلو كوفو زينب طْبَح نق ْيَح

 دي تا

 07 نأ ايهدوجأو نينغللا بعلو هبوبيس لاق تْدَقَنو تدعو نييبعخ و تزفو

 نكي .ةنكاس فورلل هذه اهدعبو ةكرحم ءانلا. تناك اذاو :لاق ؛ بّلقُت

 نايثلاو اكرم لوالا/ نال مكردتساو هيفعصتساو رعطتسا وك <: كيري ماغذالا

 نال ةلونملا .ئكلتب ؛لاطتساو ءاضتساو نادتساو ماغدالا ىلا .ليبس الف نكي

 اا ل ا 1 ل ين ىف .اهداف

 نوكسلا لصولا_ةره  نيبلتج: اوعر اذاو اولقاَتاو اونيزاو اوريطا اولاقف اهدعب

 ءاتلا فذح نيب اوعمجج الل .نوركذت وحن اويغدي رو ماغذالاب .عقاولا

 نيالاس هلصا تت مهاوك نناشلاب كغذإلاا ندو ندي ا ةةيباتلا مانغذأو

 كنور اهلضاو مي رىني .ديغل دب نور نمو (هلادلا اهنك ًارمقذاو ها نيسلا اودي
 5 0 رار ل عضعب لاقو نادتع 08 نادع هلثمو قهيلا قيراخا 8و

 ماغذإلا زاوعال نييزاقتملا وأ نيلثملا .ىقالّم ضعب: ىف اولدع ىقو ليسبيمف

 تيسحأو: ثيسمو: تلط ,نيسسخأو: تسسمو. تالظ .ى..اولاقف فيلبي .ىلا

 اًضرا, نلف :لكتسا, ابرعلا ١ نضعب .لوقو . شوش: هيلا نيف هي نسَحْأا «ب لاق

 ظ ةيناتلا داقلا ينجم قة قاتلا هلضا نى وكي نا اهيدحا :نابهذم دين هوينسل

 بطني كارت نموا وألا ءاتلل .ناكمن ئسلا هيبته قَعْتا نوكيا ناد فاثلاو



 م

 اهماغذاب مهب فسكت ىرقو هيف فلتخأ :امو ىلاعت هلوقك ابلثم ق هلا معّدت

 ليستسف ١ < هابلا اهيف مغذتو ئئاسللا هب درفت فيغض ؤهوأ ًابلا ا“
 وحن :مْيهلاو: ءافلا ىفو :مهعمسب بَعَذَل ورع وبا أرق ةاهلثم خ معَدُك 'ءابلاو

 لسسف : + اهلتم الا اييف مغذي الو هاشي نم بْذَعيَو َكَعَبَك َنَمَف بَعد
 اهي: مغّدشو'- هير نم مد ىقلتق ىلاعت هللا لاق .اهلثم ف الا مه3ن"ال مييلاو

 هيف راج اهلغم-اهنات: دعب ناك 13! لعتفاو“ لكك ضف“ ”/ءابلاو نوما

 ةئئاعلا «ف-مهت وح لوألا اءاعلا قاكسسم عا هليبس لاغتالاو اهمال لايبلا

 غلاب اولثق لاقيف .لصولا ةره نع ةكرتلاب ىقتسيف ءاقلا ىلا ايتكرح' َلَقّتْكو

 لوقتف سللاب' ءافلا« كحد انكاش-”ققتليف انيلقني الو كلل“ فذ نم هيمو

 نولتقي لاق ل ندو ءافلأ 00 نولتقمو نولَعفُي لاق حدف نم اولتق

 البا ل اشك ريش ناب ةلبلأو رافق وو اقزعلكتلا تراقب

 داّضلاو :ءكظلأو .ءاطلا :عم .ايلبق- نك اذا فرحا ؛ةعستا عمم «تالقتو““ نفاد

 اماف :انيسو ان نييسلاو  ءاننلا عتمو لاذ ىاولاو لاذلاو لاذلا عمو ءاظ.داضناو

 مغدتو ' نيبت ءاظلا عمو اونعطاو َبَذْطأ "كلوقك الا سيل مهن“ ءاطلا-عم

 ىف“ ةتلثلا“تيورو :ملّظاو ملُظاَو مَلَطْطا كدوقك َءاط ءاطلا وأ ءاط ءاظلا بلقب

 ءاطلا بلقب مغذتو :نيبت كاصلا عمو“ “4 ملّظَيَف ًااَبحأ ملظيونا# 0 كبف

 عجطضا ىف عطائك لقو برطا رج الو برطاو َبْرطْصا كلو“ اذانض

 كلوقك!داص  ءاطلا بلقب مغذتو  نّيبت :داصلا“ عمو . َمَجطْلاَك ةابارغلا “قو

 زوجب الو السي نأ الا ئرقو ىكصاو ىفصاو قطصاو ئفطضا و ٌربصُمواَ بطعم

 كلوقح مغدت لاخلاو لاولا عف الاآذ ئارلاو لاخلاو لالا عم نم نَدقتوأ' 5

 رعاشلا لقو ْكَدْذُم وغو كدا مهنع ورم وبا ىحنو 'ٌركّذاو ٌناذا

 لس



 ازو

 بق ىلاو تيأر لق كلوقك ءارلا ىف ابماغذا وهو. نّسح ىلإ هزاوجن توافتايو

 قاوبلا .ق'.اهماغذا وو“ طسو ىلاو يركن له .كلوقك نونلا ىف اهماغذا وهو

 ةعبأ بصات ليلا رخآب, ىرب ةوضاىلح د« امينه .نيغتف ىكلو 13 ٌرَخَف#

 كنشناو

 »ل١ فنال ؛كيفكي .«ىشعه ةييكفا. « هللا لام تكلف اذا لوقت

 عاجل ءارلا رعب كَل : نم نكلوقك ؛ نونلاو :اهلتم الا :اهيف مهد الو

 مغ3ْقو ١ كير ركذأو ىلاعن. هلوفك ا اهلثم ىف الا مغلت ال. ءازلاو : لكتستاصق

 كشر نمو لوقي نم كلوقك .نولمري فورح ىف مهدت *نوبنلاو ”لديحسمف

 ةقْغب 'ماخقا .نييرض كع.اهماهتاو ا مرُكَت نمو ثقاو , نمو كَل :نموانكحُت (قمأو

 :نائبلا. ةينانلاو فورللل هذه..عم. ماغذالا اييدحا لاوجا .عبرا اهلو“ ةّمغ ٍريغبو

 ئىنام نموا كلج نم كلوقك ءاشلو نيغلاو .ءاذللو نيعلاو ءافلاو .ةزمهلا عم

 عم اتْوَقحَأ موق ةغل ىف الا كتاخ نمو ربع نمو كَدَمَح نمو كدّنغ نمو

 ةكيلوقك كابلاب ل هخ ميلا لأن تيلعلا ب ةتلاقلاو هل عمو ١ لضفم اهتافدر ءافلو ليقلا

 كلوقك :افرخ مشع ةسمخ كو فووذملا ماس عم دافخالا .ةعبارلاو انيس

 عم اهنابيبو نمنع وبا لاق كلذ هبشا امو: َلَمَف "نمو مك نمو مباج 3

 ءاثثلاو-لاذلاو .ءاظلاو اءانتلاو لادلاو ءاطلاو لس صف“ +6 نحل :مغلا:قورخ

 قي مغذن ا هذهو نيسلاو ىئارلاو داصلا ىو نضعب ىف اهضعب مغذي اهنتس

 ديقط كسها اهلل« عيطملا قل*نيفلا و .ندعلا ف يفتي هك نار الا مدللت

 اانعالاوءا الل تيلييدوح ا: ءسأاآ يلج ىق تطاق وضاق ةءارقكو قانبطالا
 3ك
1 

, 
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 الرد

 مدا ةيدس

 ىركذَتو. اونك .ىحست  ىكتلاقو دلك ىللأ اانلف تلاع دلل لاق | ىزغلو لا
-- 

 لتسيصف: :+ اولا كدتح نم :اوجرَخ اَذاَق لاقو ةباذ, لك اقلك لاقو اًريتك

 هللا لاق انيس بوح قر نيشلا قو باج يب رْكلا وع اهلثم ف قتش ملل ١

 هلوق: قب ءاتلا.!ق-ءاهماختلب ورع بل نع ىديزيلا ئورو طش رْكْأ ىلاعت

 داو طلو مولر اننا ياض لل مغذتو سرعت جراَعَمْلا ىذ ,ىلاعت

 ناو كراج ظقحاو اًيِبوُنَجتبَجَوو ارباَج دّيحاو اَلَمَج ظبرا ونكأ ءاننلاو

 اهلثم. ىف. الا مهدت .ال نيشلاو ات هلا ء اًسلاجن كليا رو مكوداج

 ا كلوقك ماللاو ميللو ميل 4. مغلي ام اهيف.مغليو . اكش شمقأ كلوقك

 ايي [نيفقي اهو عش ح طق راو ايو تباع نيش هدب ةظورارت طلاخأ

 ةلصتم,_اهلتم ىف مغّلن ءازيلاود ١ لوفميضفا» .6 عساشلا انو اعسش ثري نما

 فنا اذا ةلصفنمو ّئمارو ئضاق كلوقك ةلصتلملاب ةييبضو قو ىَح :كلوفقك

 كلوقك اهسنج نم.اهلبق ام ةكرح. تناك ناو اًرساي ىَشْخا كلوقك البق م

 نم وحن نونلاو ْيَط وحن واولاو اهلثم اهيف.مغذيو مغدن م. اًرساب. ىملظا

 اهَفَعَص نبا .كلوقك اهلثم ىف>.الا مغّدت:ال داضلاو . لسفصق-:: ملعب

 ى اهبغذي. ناك ورك ابا نا تاير نع اوال بيع وبا هاور اه امأو

 بيغش  ىبا ةياورب بيع :ىوه تسرب :امخ ْمِهِئاَش . نصعبل .ىلاعن: .هلوق.ةق ةيراشلا

 ادع درو .كئابُص طخ كىلوقك ميل الا نيشلا خ مغذي ام اهيفا مغذي

 < كخاضلا وهو اًبراض. ثّبَلَي مو 70 ظلقتخاو انفدئاشنلا تّدش و

 ءاطلا ىفو اهلثم. ىف. اهمال. مزال :ئفف. ةفرعبلا اسناك .نا ماللاو لسشتضف

 تاضلاو“ نينشلاو - ىاولاود.نيسلاو-داصلاو ةعاتعلاو. قاؤلاوانءاظلاو ءاشلاو قاد

 وتاج اهيف-:اهماغدات لجو ,لح ممل رك اهريغ تناك ناو. ءرلاو.نونلاو

 س
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 داضصلا ف ناسللا فرط فورح 1 ميملأ يف 0 د قيد ف لخدإلا

 32 و هللا فيزون راصينساو فقكت نع كلذ كح لع كققأل ماغدإلا 0

 سار لأأَس كلوق وع ىف الا انهلتم" خوش بوم نك“ لاما ةيزولاد 10 طتقطقل

 ناتزمهلا اًماذ هيوبيس لاق .نيتزمهلا قيفحت ىري نميفو دأو مسا ىف ثاأدلاو

 ىببا 'ىْباأ "نأ اويعزو لاق كابأ ىرقأ و 'كوبأ آَزَق كلوق نم ماغذا امهيف سيلق
 50 نب 5 3 3 6

 ىف ماغدالا زوج دكدقف ةيدر ىو هعم سانو نينرمهلا ففح ناك فذكسأ

 داو !ندميللف 6 انف :اهايع الوءاعغا ايف فدك“ الو هلوه لوق

 ©اهيف اًيَعْدِم نوكت .نا عاطشت الو اهبراقم ىف الو اهلثم ىف ال ةّتبلا مهدت

 هبجا ىف كلوقك اهدعب وأ اهلبق تععقو ءاأل ىف مغذت ءاهلاو لصف

 0 اسلاتم حلا) انيق رو وادا هناكذا أو امتادججا هذف َعَبْذاَو امئاح

 ايلع عفرأ كئكلوقفح اهلتم ىف 2 خراعلا وات ل قفا الالف هبجأ

 اهلبق وأ اهدعب تعقو ءالل ىفو هَدْنَع عفشي ىذلا اَذ نم ىلاعت هلوقكو

 ور !ىقو ”ادوتكا داو + اينتاحترأ' اًدوتَع 0 . اًمتاح عقرأ ىف كلوقك

 لو < نيبعلا ئف ءامل ا رات وع حوحو قمفأ فازخلا نبأ" <حرع قدير

 اييماغذاو نيءاح امهبلق راج ءاهلاو نيعلا عمتجا اذاو اهلثم الا اهيف مغذي
 تام 2 تا

 داش لفت امج ةبئكججاو مح ةيناع ةبجأو يقل ذ كلوق 0 لم

 اهبفا مهدتو  ىح وأ ل ىلاعت هلوقو اَلَمَح َمَبْذا وك اهلثم ىف مغلت

 5 نيني دل لك :ةهدش ةانفلو نيغلاو القطب تمف :#٠٠ نيعلاو: فاعلا

 ال كلوقو اًنيد مالسألا َرْيَخ غّتبَي نمو ورع نأ ةءارقك اهدنا :ىفرءانبلتل

 فاللاو فاقلاو لسف . + َىَمَتَع مَلَساو اًفَلَخ غمذاو َكَقلَخ يَسِمَت

6 



 9 ًًٍء عي

 قع 000 5
 ئلعالا راغلا عطن نم اهأادينم ند يعلن ءانناو لادلاو ءاطلأو , ناتسللا ةلسأ

 نزتلاو ماللاو:ءاولاز+ةثللا "نم اعأدبم-نال ٌةَيوقل ءانلاو.ةلاذلاوو ءاظلاو
 عام 0

 4 24 ميملاو 'ءابلاو ءافلاو واولاو . ناسللاَفلوَذ نم.:اهأدبم !نالبُةْيِقلْوَذ 8

 رلل ماعلا :مير 1ذاو :لشدسف +٠ اًفوجع نيللاو .ثملا فورحاو هيف

 هنفانغدا : ةلواص# .ىرالا هل الثثم ريصيل هظفل ىلا هبلق المدقت ىم نب الف هنراقم 06

 ةانكير لجو ركع :دلوق. .ىم .نيسلا قب لاحلا ءاضتا [تيمرةاذانب لايت اود ا

 ةقوب انساَكَي لقف نيسلا :ىف ا انا اا بلقأت درب ا

 الو لسضف ..  + ةقئاط تلاثو ئلاعت هلوق ىم ءاطلا ين ءانلا كلذكو

 خاف .رظن .ةملك ب .ايقتلا ناف .:نيتملك وا: ةملك ىف. ايقتلي نا .نم .نابراقتملا ولك

 ةينكو نتي كتوو كنعو كنو وأ رج ارا سبل ىلا :ىذوي,اييماخذا ناك

 ةدتو ةدط َنتوو نطو ردصم قف اولق كلذلو : مّنزو مَنَعو امن. ةاشو

 ذتَي َكَتَو ىفو سبْلو لقت نيب هماغتاو .هنايب نم مهنال اَدنوو اذطو أوهركو ظ

 ماغذالاو: :عراضملا ىف ءافلا .فذح .اهنو نّيلالعا كل ماغذالا ءادأ وهو مح عنام

 وهو .نالالعا هيف نوكي ن راك هعراضم نال :خفلاب تمحو وصخ او ١ ل ىو

 * شمتفو نحنا امهلصاو شرمقو .ىتحتا رح راج سَيلُي مل ناو ا كير كلوق

 دعب. نيتملك ى.ايقثلا ناو: -سابلالا. اونمأت . متينبا ىف سيل..اللْعَمو لقا نال

 ليت شسف : < ةغيص بيغت الو هيف سبل ال منال رئاج ماغذالاف ةدم وأ كركتم

 لك نا الو ركالا ىف اهذجا مغذي يرخملا ىف نييراقتم لك نأ فلطيب شضبلو

 اويغدي مل ْمَك نمو ةماغلا :غوسي ام صاوخلا نم دعابتملل ففغتنيو: .ماغدالا

 ىف مفلا ىف َلَخْدَأ فلدللا فورحن .نم ناك امو اهبراقي اميف رشم, وص كوزح



 اهينيابت فرعتيو اهفالخ ةراخرلاو ىرج الف هجرخ ىف قلل ثوض رصخحني

 عيل توص لج ىتان: شطلاو محلا لوقنف نيشلاو ميلملا ىلع فقث “أب

 كتي نأ هذمت ايراج نيشلا توصو هدم ىلع ردقت ال اروصح دكار

 ش نترك رجلا الو زانضخالا 'ءتوصل مسيل“ نا” ةراخرلاو ةدشلا نيب ولو
- 

 ءانلل يرخ ىلا اهجرخم ىم لالسنالا هبَشب اهتونق- ئف كساسحلاو نيعلا ىلع

 9 قانبهذاو اناديع, ام ةكافنفلاو  ءاظلاو :تاضلاو ءاطلاو ثاضلا ةقيطملاو

 هاج حاتتفنالاو كتل ىم هاذاح ام ناسللا نم-فرللا جرخت ىلع قبطت

 اهاننع ام ةضفختملاو فاقلاو 00 ءاشلو“ ةقيطتملا“ ةعبرألا :ةيلغتشمتاو

 هفالخإ ضافخالاو فقبطنت مف وا تقبطا كنكلل ىلا ناسللا عافتزا ءالعنتسالاو

 اهيلع تفقو اذا هب ف ام ةلقلقلاو َمَّبَط َكَق كلوق ىف ام ةلقلَقلا_ قورحو

 رميفصلا فورحو  طغصلاو َوْفَحْلا عم ردصلا نم دعصتملا توصلا ةّدش نم

 لشن مم كلوق ف ام ةقالّذلا فورحو اهب رقصي اهنالا نيسلاو“ ئازلاو: داضلا

 ةفرظ-وهو ناسللا ْفْنَذ ْئَلَع انهب دايتعالا ةقالّذلاو اهادع ام ةئامتصملاو

 ورح م ةنارعم ةيسامخ وا ةيعابر ةيلك اهنم ىىَبَي داكي ال هنا تابضالاو

 ٠ لاق ماللا فرحتملاو : نيللا فورح ةنّيللاو اهنع تمص لق هتاكف_ةقالخلا

 تؤوضلا“ عم ناسللا 'فارحتالا ثوصلا هيف ئرج ٌتيدش فرح وه هيوبْيَس
 د

 ميركشلا نماديف اع ناشللا: فرط عت هيلع تفقو اذا كنال اارلا رركلذاو

 ءايلا وض 0 نم لاا“ كونصلا ةاوهل عستا هجرخ“ نال “تلال والا

 ٠ د اانا و نول بجادموا انهئاعتول هئيفطتمل :ءاسلا كوكهلاو >قاغلاو

 قم اهأدبم نال ةَيلَسَأ ىلزنلاو نيسلاو داضلاو "هُجرفم وهو مقلا كلتنا نم



 ” 0 ت0 0#
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 اما

 فرط نييب.ام ءاقلاو لادلاو ءاطللو نونلا يرخ نم. اليلق ناسللا رهط

 ناسللا فرطو ايانثلا نيب ام نيسلاو ىازلاو داصللو اياسنّقلا .لوصاو ناسللا

 2 أ نرطاب ءاغللو ايانتنا فارطأو ناسللا فرط نيب ام ءاتلاو لاأذلاو ءاظلأو
 دو

» 
 نيتفشلا نيبب ام واولاو ميملاو ءابللو ىّلعلا ايانثلا فارطاو ىلفسلا
٠ 

 لوصالا ةيبرعلا فورص نيعبر أو ذتلت نعلا فورا ددع ىقتريو لي

 مالح كو ناوقلا تل يحمل ب اهنم عرفت بو نورشعلاو :فستلا ليلت

 لل وس يلع تميت ىف ةَنُع ىف دلل ةنكاسلا نونلا ىو جبصف

 ميجلاك هلا نيشلاو ةولصلاو رئا وعن ميضفتلاو ةلامالا اَهلأو. ةفيفتماو ةيفشأ
 2و 0-1

 فورح ئاوبلاو نبي نيب ةزمهلاو رحصَم نو ح ئاؤلاك ملل داصلاو ىدشأ 0-

 داضلاو نيشلاك ذلا. ميشو فالتاك ذلا .ميللو ميجناك غلا فاللا هو ةنكاهتسم

 ملا. ءابلاو تناك, ملا. ..ءاظلاو_ءانلاك ملا ءاطلاو نيسلاك غلا داصلاو. ةفيعضلا

 ةوحرلاو اةديدشلاو ةسومبلاو ةروهجللا ىلا مسقندو لصق 6م ءافلاح

 دضقختنيلاو :بلعتسملاو: :كفنملاو :ةقيطملاوب ةوحبلاو ةدئيدسلا نا

 ىلاو ةنيللاو ةتيصملاو ةقالذلا .فقورحو .ميفصلا :فورحتو :ةلقلقلا فورحو

 كلوق ىف ةعوبجلا ادع ام ةروهجملا . توتهملاو ىواهلاو رركملاو فركنملا
 2س 0

 عنمو فرت يرخ ىف دامتتعالا عابشا مهجناو ةسومهملا هو هفصح كتحشتس

 اذا كنا ابهينيابت هب فرعتي ىنذلاو هفالخ سمقيلاو هعم. ىرجج نا سفنلا

 هنم ءىشب اهعم سن ال اروصح سفنلا تدجو فَقَق تلقف. قاقلا تررك

 ىفاام ةديدشلاو اهتوصل اقواسمو اهل !دواقم سفنلا لجن فاكلا دقو

 يبا ام !دعو اهادع ام ديل ا نوع وا كَقَبط َتْدَجَأ .كلوق
 ن سن تس



 ماغذالا كرتشملا فانصا نمو

 ةقلل نم برض ىلا ماغتالب اودعف مهتنسلا ىلع نيسناجتملا- داقتلا لقت

 يل رااعلا كاجو والا كتبي را ةاهنخل“ ب رنا هعمل قفل امهزاقألاو

 لوألا تكرحتاي نا ىلاثلاو "كل لكأ دو ماَح حري رث كلوقك زورق :ماغذالا

 نأ ثلاتلاو نسحلا 'لوسرو تللط كلوقك ماغذالا عنتميف ىناثلا نكسيو

 .:ةيلك ىف”ايقتلي نأ كلذو بجاو هيف ماغدالا ام هجوا ةتلث ىلع وهو اكركتي

 ان دانقفني 3 رداج هيفوع امو درَي در وحن ىاحنالل اهذحا سيلو

 قاةانوكت وا ركب بو لايزل لاما كلت تن ع 14 5 2

 ىبف اهدعب عمات عوقو اهمزلي ال لاعتقالا ءات نال لثتْقا وك لاصفنالا مكح

 نوكي نا اهذحا برضا ةثلث ىلع وهو هيف عنتم وه امو. كلت  ءاتب ةييبش
 ناجل اا كدا تيس وا مالا َبَبْأَجو د در هاو قاخأالل اهذحا

 الرا ةيلعر ان نو اكطفني“ نا ةتحلاتلاو لاجل للك رع وح لاثي لاثم

 نييرافتملا ق ماغذالا عقبو 0 0 كلام 2 ةدم 0 انكاتي انرح

 نم انينراقتم ٌقفّرعتلا كورلا 00 00-- نم نب الخ نيالا 6 ععب ا

 ناسللا :ىّصقا فاقللو هاندا ءاذلو نيبغللو هطسوا ءانملو نيبعللو فلا" ىَضْفأ

 مْيِجللَو فاقلا' َيَرْخُت قي ام ىنلملو ناسللا نم فاكللو كَتَْلا ْنم ةقوف امو

 ةفاحت وأ داضللو "كنلللا طسو نم هيناحج امو ناسللا"ُطَسو- ءايلاو نيشلاو

 قيعنم . ىلا ناسا :ةفاخح لوا رواد ام“زماللو"'ساونألا» نم انهإلي امو "ناسا

 .ةيعابرلاو بانلاؤ ىحاصلا قّيَوَف َنمَألا ىنللانم كلذ ىناج انو هفَرَط

 ل لف رفا امكن ايانآلا فقيوقو ناسللا فرطأ نيب انك ىنونللو. ةينكلاو
- 



 أماب

 5 33 وأو 5-5 ١ كسك بِلِقَت م ءاسو ءاج نم نيتلعاف ةيداسو

 . "كي را 9 ذعر اضم اهقعراضمو تبشرتساو تيجرتو
 هل 0 ب

 نايعدتسمو نراك ناَيَفطْصَمَو نيد كلذجحو و. نايلي نايضربو

5 5 
3 00 

 - 9 .ى

 نيِبَع لاق ع ياما هللا لاق ىَوْلأ عيج

 0 فلولا 1 #3 ام ريال 0

 نع د5 ت2 7
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 نالثم هيف فني رث“ ذأ 0 يق 0 رثو. لالعالا كت ىفر ىبَحا لقم
5 

 نمت ىاولا تعاصم». :ليكبصت' :ءدن ةيابلب سرد كل ا

 - 93 91 2 0 ع

 مِهُمِرلَ تورعور و وأ ةوقلا نم ٠ اونب ول مهنال تلعفو تيلعف نود. تلعفب

 قود نيءابلا) عامتجال_ مهنم ك٠" نيواولا عامتتجاال و تووقو توق اولوقي نأ

 تاليناجاف وخلاو ىبلاو ةوصلاو ةوقلا اماو.. اب واولا .بلقنإ :تبقّش وك .ءانب

 واويلا_ كبرت نم الوضفر ام ىلإ. عريصي ناك .ماغذالا نال اومغذي 2 أنغلا ةيناثلا

 ءاويوحا هردصم ىف لوقتو واوك واوجا ,اولاق روبل ورسيو|وزغي وبكأ ىف مضلاب

 لف لاتق لافف لاتتقا مغذا نمو .ةاووخا لذ بابه لف نمو ءايوخاو
/ 

 < ةاوح



 ملا

 ع يايلإ/ علجلا ىف هلجولاو ينك ةيبرع :ىَّرْخألاو واولا وصنلا !ذه

 اهلتما:ةدنرم, فلالا نوكتت نا ةيفر ظرششي.فلآلا هغب بولقلاو لسف

 < ةيانوأ ياو ارو واو كلوفك :َبَلْقُت ره ةّيلصا :كلناك ع ناز درو احد

 ' ظيتحتو :ةيراغ وح ”ةلابخ ال ةيولقم | عابقذلم ىسكسملا فاولاو لايت

 نع ىبا وشو يق وحكأ ُْق وجاح ةرسللا نيبو“ اهنيبو انهبلقي -نمماوناك 1ذاو

 ءاتبلا نم لعَف .ناكاامو.. لس فف 2.6 ُبَلَقَأ نجاح :عيغبر اهلا مهف ابْن

 اهْنال ئيوعلاو ئورشلاو ىوعرلاو :ىوقبلاو قوفتلاَحي ءانسالا ف اًواؤأ هواي تنبلق

 اهوك اوجن تافصضلا'' ىف ّبَلقَت اثوا, ناّيغطلا نم ااهنال ىوْغطلاو :تيوع-(ىم

 ىيولهشو ,ئودعو..ىوعد, وك قاولا ::نم. ناك !ابيف ىّرفي الو“ ايرو انيكصو

 د 0

 نم لعف كتينب انا كّلوق ,ةقنفلاو .. ىؤرحو .ىوصقلا انش.دقو ايصقلاو ابلعلاو

 نط يلف هاني. ىب.ايْسفلاو اًيثفللا رت اهلا نمب لف ا فج الو, ىَوْوُخ تور
 لفل لصف ااا فمع ليغألا الخ (ىايويت عزاب اهعصف ىلعف امو ثيضق

 اوبلق ءابو علل ف 538 راه نافرح هدعب ىذلا عجل فلا :دعب تعفو اذاو

 ىلع ىتاكرو كح لصالاو :اياكرو ءاياطم ' ماهلوق  ككلذو:كاب ل اغلأ»:ءاببلا

 نيقلعاف. ةيواحو ةيواش عمج ىف اياوحو اياوش ا لداسرو فئات .لح

 كحا ىلع ئناوحو ىتاوش م ىزاوَحَو ىنواوَش لصالاو تايوحو ثتبونش نم

 20 يدع عمج .ىف :ىوادع ضعب لاق, دقو ._اًياوحو .اياوش:رث لاو

 اولاقف ةزمهلا لدب:واولا :هعمج ىف اومرلا كقف ةوارضو ةوالعو ةوأدأ 2

 دعب وأو عوقو. ىف علل نحاولا ةلكاشُم دا كتاف زعل يودع ف واوا

 ' قيباج عيج ءاوسو ءاوج ةرمهك علل ىف ًةظراع ةومهلا_ نكد ل :اذاو فلا



 اممم

 علي مو شخ م وحن اييطوقس طقست اهناف مزمل لاح ىف الا ادبا ةنكاس

 هوجو ..* بايناميا اًريسأ بق ىرت اه نأك *« لاك نماهتبتا لَقو

 «.- بارس عبر هارعملابب سال ام .٠ ىشيع ارخآ هاسبنأ اليسنأءاما

 ءاميالا ىف مهضفرلو .ليسيسف: 1+ ع ,فلتت الو .اهاضرق الو« هنكو

 لو ولد عمج ف اولاق 0 دعب واولا فرطتي نأ ةئكحمتيلا

 لاق سْدَلَقَو ٍرسعو قحأو لد متو الرمس دح ىلع ةَوسْنَلَقو وفرع عمو

 #4 سنلقلاو صيبلا اقتل لغأ 0 سعب ىقحْلت 6-2 ربَص 2

 نازيم ىف .اهلثم ءاب َبلقنتل ةرسك واولا لبق ةعقاولا ةمضلا نم. اولدبأت

 ريظنو فوطنت رف ثيح ناوفْنَعو ناوعأو ةودحكمقو 0 أولاقو تاقيمو

 ةيالصلاو ةياطعلاو ةياهنلا وح ىف دهكرتو ءادرلاو ءاسكلا وعن ىف لالعالا كلذ
 ين ل ع

 نع ليلكلا هيوبيس لاس نيورخملاو نيبيانثلاو ةوخألاو يالأو .ةواقشلاو

 ءابعو ةالص مهلوق حجت رلاسوءاطي انتو كافه يحول وك ا 0

 لاو هللا راع صلوا: نكاور هناف مايو الملل نر ءاظعو

 + امالكلا ىف ليتشسملا تحاولا "ىلع هنثي ملف 5 لاق اذا هنا ايبح :

 ىف. ةمضلا لعب ةقفرطتملا واولاب .اولعفف ئضعو تعلو قع أولقو لصف

 ءاسللا ىف اولعف امك سنَلَقَو لد ىف 4 اهب اولعف ام امهنيب ةّذلا رجح عم لوعف

 يبيح ناك اميف ىمتسم ٌعيِنَصلا اذهو اصعلا ىف هلعف وخكأ
6 - 

 وزغمو هج ياولق يمسي سيئا ميسي رو انيتك ب تسخر را ا

 لاق ىِزْعَمَو نع اولاق كقور

 3 ا ل سنا ان فعمل #3 .24لأ  هكلم ىسرع تيملع كقو ئ

 0 ََّ 6 نع

 قى جيلا ؛ةيويوتس لاقرب سايقلل# لع ىلطتم كولاقو ىو رظوم و ةاياسم ضرأ اولاقو .
 * بسس



 ار

 اورسغو نايمربو ناوزغيو ىمولاو وغلا وكأ ىف ابهتمالّسو مو دب و مرأو

 000 نرد فرقلا داحرسا رشصت ى ةماهجقود نسلق العم اينو

 ىأو ىأرو ٍدأوو ىدلعو وُدَعَو ئرّظو ولد وبك ىف امهلبق ام نكس اذا لاحصلا

 ثييرأو مري نلو ووعي :نل وحن بصنلا هلا الّمكات ل امهلبق ام. كّرحت !ذاو

 ناكسالا ءاج ىقو ئضوضصملاو ىبعلاو ئمارلا تيارو تلتاستو ئقنسن نأ

 ىَشُحَألا لوقو *« بأ الو مب ومأ نأ هللا أ « هلوق ىف

 * .اتمحأ قالث ىتح ىَقَح نم الو *« .ةلالك نم اهل ىترأ ال تِيَلاَت -*

 اهو .اهيراب سوَقلا ظعأ لّثَملا ىو « اهيفاثآ الا تَفَع ىنع راد اب * هلوقو

 نييوغلا .شابكك ىلاوُم « هلوق ىف كيرتلا لش دقو نانتنكاس عفرلا لاح ىق

 3 كوخ 07 ءامسالا قيال متالدماإبلا الأ ووجوب معي الوثب تاع

 يرحل ىور ىقو عفرلا ىف اهكح ملل ىف ءايلا مكحو ةةكرح اهلبق

 3 لوغَت لونغ غوت 05 ان 2 يضام مغ ىوبلا قيزانجج امويِف 3#

 تايقرلا با :لاقو

 + بكطم نيالا نكسياو لَه يناوغلا ىف ذللا كرب ل *#

 : مَكآ لاقو
25 

 0 / 2 نر هه 2 06-2 2 تا 1 >2 : ببناء تيا

 هلوقو
 2 دهت ل درس, ماكرع ُِء 7 كح 2 2 0

 تبئتف فلالا_اماو ' ربصيو ئفتي' نم هنا ينك نبا نع تاياوؤلا ضعب قو



 مين

 قتلا

 ةاينوشأو مو اسقمو ليوطو 5-55 كفل ولو لاوقتو راوشمو راوعو لوج هيل

- 077 

 فلا تفنتكا اذاو .لكلبصف  ء :ءانيبأو - نةياعمو رايخو ماهو خحوبشو
 يكلوقك ةزيف ةيفاتتلا تيبلق 5 هاي و وأ ناعاب وأ نآوأو نانيجح هِدْعَن ىنخلا: علا

 2 1 0 22سم ا مدس نا فعس نش هد روت اا
 عداوب عيبلا قماةلَعوَف قو فاس ةقيس_قوبردايبخ زرييخب اذو لساوأ لوأ 3

 0100 فرحا ا نع يي ماك اذاو دي ذل ناش - 6 1

00 

3 

 ةىيزم ءابلا اي ايطت نويل ليدايع اكيف,.# 1 ديس تكضا خو داغر ءابلا

 بد

 7 قرأ 59 هوقو عيموق هرب نم يدل مهّلوقو 5 ماوص ا

 مويكو مايقو رايدو تيمو كيس وح. لكبفف . ناش * اهمالس.الا .
 مدع 2 23.5 - 209 نع د 2-2 5 د 3 تا 00 31 5 5 2 5 2

 الملا عيوبتو . ميوسثنو] عباؤبو: ميوس.3 كلذ. لعفيي مو َءاب واولا اهيف كيبل
 هس سس 25 -َ

 ةشيعمو ةنوعمو ةماقُم عيج ىف لوقتو- لسسف  .لعفتو لعفب اطلتخ
 رع 2 هس ع - 2 , . 3 1 1 3 5 2 د 35 - - 5

 زداجتو لدابسر تره امك رم و ءابلاو »اولا احروصم شياعُمو نواعّمو مياقَم

 يف نمل لصا ال تانم ةنادخو ىف ءايلاو واولاو فلالا امه هونج فاسو

 داو اقيإب ثبلق اهعأ تناك اذا ءايلا نم ىكعفو رهسحلا 2, دحر

 2 نكل ) قح ةيفصلا .ى فلق لو 00008 بيطلا نم يا ةيطلاك

 وأ 5 00 ]  ]ز]ز 1 1 ىَريض ةهسقو ا '

 امهلبق امز تفناو ا اذا لا ىلا, اههل اًيلق .اَمإ الع .املست يا

 د هء2هّع

 ناكسأ وأ ةءايللو توزملاو نيوقبلا د ىضرو يو ىزاغلاو تيزغاك اهنيحاص

 2 2 9 ن دل
. 

 زغأو زغت ري الوكأإ ىف. اميفذحو كيمارو ىنزاغلا اذعو ىتثيتد دبع



 ل

 املأ
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 الا د ضوببو ٍرويَغ عيج ح .ىق ضيبو ريغ

 هنزو ىف لعفلا ققاو ام اهنم.:لعي ؛ايئا اهيف تيرملا ءامبالا 5 لاف تيوفرعف

 00 نقو: :نوعمو ريسمو داعم اتوح لعفلا ىف نوكنت ال ةدايوب امأ هقرافو

 0 نمو فا كفلاو ةديصمو ةروشمو نيدو ا كيو ةروكم وح

 00 لاوقم نم يني لوقم يي دلل دنع نِم يوب ىرقو ىلا

 لوقت عيب . عاب, نم يلح لاثم كئانبك ديف نوكي ال.لاثم :امأو طايخ#“ نم

 :اهنم- ناك :امؤ.١ لعفلا ةلثما ىف سيل ءانلا سكب .العقت نال لالعإلاب :عيبت

 «ةنوحأو  نييعأو رودأو .دوسأو.. نضيبأ كلوقك هنيبو هديب اًنْرَق مدح .لعفلل الئامم

 نييؤتو ثبوت تلقل كيوي كاز نم 0 لعفت تينب.ول :كلذكو :نيعأو

 دايقثاو زايفجاو..نايعو. مايق وح اولعَأ لقوا للبيف.:: ء ميجصتلا ىلع

 وهو اهدعب: ءايلل هبشملا فولو ىاولا لبق ةرسكلا :عوقو عم ابهلاعنأ.لالعإل

 'عم :لعفلا لالعاب اهنادخو لالعإل انييبشَت دايجو جابرو رايد وجو .تغلالا

 .نوك ىمو' دحاولا .ى_لالعالا دبش ضايرو بانيتو طايس وجو .. فلالاو : ةرسللا

 ميدو ريت ءاولقو فيلالاو. ةزيبللا» عم عز هيوراد ِفلأب هيف ةنكاس ٌةَتْيَم واولا

 اذفو ةريسللاو : دحاولا يف :واولا ن وكجسل ةرمك ؛اولاقو. ةرسللاو.قحاولا للم

 1 دتحلولا قيمارلا رخل لاوط اولاقو . ةجوزو .ةروكو. ةدوعإ ميثللاو ل

 ,قأ اهنوكش. عم ءاور . مهلوق_اًماو افرخألاب سيل. .اهلابط. لاجولا :عازعأ : ناف_#

 :بلقو غاي نيع ئه ىتلا واولا بلق نيلالعإ :نيي'اوعمج .الُملف اهيالقناو. ناب
 كلوق ىهو مص هدجاو يي واولا نال“ هريظنم سيل اونوا ل مالى[ ىتلا غعاَبلا

2 

 كلذو.ىلَعف لالتعاي لتعي امم ةماقتسالاو ةماقالا وحن نكي م اذا اجدغي اميؤا



 املأ

 دار لوعفم وأو نمو اهنم فوذخأ نأ رث هنيع ىكست نا امهنم لوعفملا

 نلفت طيخ# ىف ءايلا ل موعزلو 0 22 دنعو هيوديس لنع لوعفم

 2 تن 260

 ياو ةحافشو عوجبهو تويزمو ظويخت 0 لش كقو بوح لوقي نم

 اه ةرمكأ جيلعن الو هيوبيش لاق 2 مويغم ئجّرلا هيلع :ذاذز موي * قأقو

 < نووصم بوت هضعب ىور فقو تاءايلا نم يلع ّلقتا تاواولا :نال' واولا

 اهلتق ام مومصم ةنكاس نيع ى ءاب لك ىف باتللا بحانت ئأرو لكتسف
 مس س9

 ضيب لاق صايبلا نم درب وأ ىب اذان'ءايلا ملستل سك ةكشلا بلت ل

2 

 َسيْبَأ عيج ىف سبي وحن عملا ىلع بلقلا مُشقيو ضوُب لوقي شفخالاو

 0ص ..(01

 ولو ٌةَلَعْفَم ف شفخالا دنعو َةَلَعْفَمو َةَلعْفَم نوكي نا روجج هدنع ةشيعمو

 لاقو عيب لاق ٍبْتوُت لثم. عيبلا نم ىنب اذاو ةشوعم تلق َةَلْعْفَم تناك

 نوقلاك *« ةفوُصُمل اعَذ ىراج اذا تّنكو * هلوق ىف ةفوضملاو عوبت نتفخالا

 ةقالعلا :ةايمالاو»_ لست وقدام 8 نيابق وقال ليعلم

 . ذكاش ةرَجّشو رادو باب وك < لعفلا لاتثم ىلع ناك ام اهنم َلَعَي امنا ةدرجما

 ةدوَشلاو ةكوشلاو دّوقلا وح كلذ مص اميرو لعق وا ٍلَغَف ىلع اهنال لام لجو

 ةنموللاو ةامونلاك جحصتلا هيفف هلاتم ىلع سيل اهو لوحو عور لجنرو ةروجلاو

 28 ا دل ب 000 هلال امي 0 الكا 0 ا 2

 ود 3
5 5 

 نوعو رون لاقيف 0 نيتمضصلا 575 هنيع تنكس : تنكس واولا نم ن اك نأ لعفو

 فحكألا ىفو * دبر نب ىَدَع لق رعشلا ىف لقتيو ناوعو ٍراونأ غمج
 لذ لسرو بنك لاق نمو ميخكدلاك وهف ءايلا نم نك ناو * روس تاعماللا
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 اانا نوعبو كتعبو َنْلُكو تلق ليقف ٍءاغلا ىلا ةرسللاو ةمضلا تلق. رت َلعَف

 اذك لعفي ديك برعلا نم سان لوق نم ءاجءام الا ريمضلا ريغ ىف اولوح

 0 10 فلعل سب رف ميقا :لزقتو :ليتيصف ١ + اذ لففي لس افق

 سكتت هل يأ رياح كلذكو .واولاب_عوبو ٌلوقو مامشالاب عيبو َنيثو .مسللاب

 او سيم ايانحدح ولد هرم تلت, فورهلإ كوقلأو روتخأ لوقتوب شدو

 ميقتسأو ميقأ ا نايل ِمامّشتالاو نمر اكل مضلأو رسللاب لج ب

 اوروتجلاو اوجودزأو  فيَصَو روع ناو ربل جرصلا سكلا الا

 ا كا هىءايجحست هين بحرا عمق اهتالوعلا اذهتتم

 * اراعت ل ما هنْيع تراعأ * لاق راعي راع لاقف ّلصالا َحَمْلَي رل نم مهنمو
 *ريعب - هنيع للا رو لوقت داك 8 روع ولك 0 ةدايولا م 7

 - - د 0.0

 ديصحك س 8 ا ا نمل تردعتسا :تنقلر تلعمابل يف كين ولو

 قصت 0 رن امل اهنال ناكسالا اهومزلا مهتلت َملَع يف مَلَع اولا امك

 لعفلا نم سيل ام ظفل ىلع وو نممو ميمو سارعت ام

 ىف .اولاقو ايل 7 نق !داغلا للا: ىلا :ةحيح ادهني: 3 كلذلو, كيلو
 م م 0 ل را

 ا درسا وج سئيعلا» ىح ليا دقو دلعتتأ  اموةلوقأ امأ بجعتلا

 يمس تمّيغأو تالق ا كا في ول ا يزل ما

 كلوقك ةره هنيع. َبَلَقَد نا .عابو لاق وح .نم لعافلا مسأ لالعأو 0

 فو. ىكاش لوقيف بلقي نم عانمو كاش كلوقك كتفذخ امبرو عئابو لباق

 ليلخل لوف وهو لعفلا مال ةزمهلاو' ىكاشلاك تولقم هن اف دخلا نالوق ءاج

 اولاقو .رماق ةره وحن: ,و ةيقابلاو :ءاب .ةيناثلا .نيلقف» ٌىَناج ّلصالا ّنأ ىناثلاو

 مسأ لالغأو لي تف 3 يابس مراقيك كياصو رواغ ٌكِيبصو روع ٌّق



 نا

 تاهو عابو كاخو لاق 3 لالعألاف انياب وأ اند وأ ل أ: قُم اولا

 ىلع اهنم ناك امو اهيلوعفمو اهيلعان دامياو انهشاءراضم نم لاغفالا هذه نم
 9 1 ٍُظ 2 ّ د ناس "000 6 6 م هيس'0

 2 1 اء, و ياا 37 9 3 2 2 عه 3 0#

 ةلعلا فرح لبق ام نكي رث دلا) ىئاوؤلا تاوّذ نم ماقتساو ماأ وح ناك امو .

 يرو فوعَتو ذوعو اولياَوَتَو' َلَيارو اَولواقتو : لوف وكأ ءاي وأ اواو وا اغلا اهيف
 هدي م ع

 :اًتابثلا لالحالا لع اهيف متم ناو ءايشالا هذه َتّدعَأ - اهنم وه:اموأ َنْيَوَشو

 َنلقو لقا ف :قذللو ابيف ىرعب اهبرصو اهنم اهنوكل هيف:ةّلعلا تما هال

 ناك امو نعبي مو عبي مو كتعبو عبو عبو نلقي منو ٌلَقَي منو ثلقو

 ةماقالا ىو ةلوُلْيَقَو ةنونيكو :تيمو نيس ىو هيف ديزملا قف وكتلا اذه“ نم

 العا: طضا وأ فيفخت :بلظ وا نانكاس هيف ىقتلا-اًمم اهوكو ةنقاققتسالاو

 تدجو وأ فذللو لالعالا بابسَأ هيف ٌثدقف ام كلذ ءارو اميف ةمالسلاو

 قروض: ف ضوتنعا "ىذلاك انييكح ا هاضت نع نيف ان ضرتعا هنا ًالخ

 لكفلا ةينباو نة قل ا تليف ا«ءابوقلاو (اةاكيشلو ا ىَديَحو

 لعفو "فاني :قاخن وك ”لاعفي للعفو نوقير لاو رزتعم 2-0 ل

 لف ىلع .ءايلا ىفو. اداوجو .اليوط راض-اذا دَوِجَج داجو ٌلوُطَي لاط وك لعفت

 لعفي اولا ىف نبي دلو باي با وح" لفي العفو خيب: عاب ونا لفي
 ابهنا هيبتَي هنو جطَي حاط ىف ُليلَخلا معزو مصضلاب لعفي ءايلا ىف.الو_رسللاب .
1 

 االاددسع جينا

 حوطأ وهو توتو تحوط .مهلوقل واولا نم اهو بسكج بست لعفي لعف
 رز د دب 2 ب 1 - دب ندع 6

 لليمن 1( د عببب عاب ىلع اميف + سسوينتو تكط لاق نمو هونأو هنتم.

 ئلا>ءايلا :عومو ّلعَف ىلا واولا خرم“ َنَعَف :لعافلا زيمض لاصنتا دنع اولوحل لقو

 را 7



| 

 كلو اونا! نم انهقيبلات مرا واولا.ق. ىهجلا» !ىأ باند كلذ: اولا عقتا فو

 داي نع 'امهقلا» نا١ ىلا ةرديغ بهذ دقو تيب: ى  ءابيلا ةقفاوم هلؤق :ناع ئنهف

 راو له ران بلح ةيبرغلا .ى قيل اولاتوا تيدي“ ىاانيتقاؤن اذه عع غلهف

 ال, اتناينا اي كحول لإ قولا مفعل اوك كللفلو رزرفا الا واو. :اهمالو

 ع انهتذابتف- نلقتو/ طفستو ةكججما كنت. واولا "ىيءاف ءايلاو واولا

 ةروسكنم هذيع اميف اهظوقسو. .ةجلولاو .دشولاو لوو تدعو ىخ ىف ةكلملا

 يف ميدقتلاو كليو دعي ىف - ظفللاف 37 وأ اظفل َلئعَف وا. لعق عراضم نم

 .ةقملاو ,ةدعلا وح ىفو. فلل فرح. تفلاو سلتا .امهيف لضالا .ن «. ْعَشَيو عصي

 لوقت لوقسلا ى.الا اسهلتم ءايلاو !كاذبالا نم مم :اميف .بلقلاو. ردانضملا نم
- 

 سمي سني ٍكضعب لاقو واولا تطقسأ ثيح اهتيثتتف مسيي رسيو عل عني عنب

 3 سنا وحن :,,ىف :اهبلقو ليلك ىو: داؤلا وكما اهارجلت فَي فمك

 عسو ..مهّلوش لَحوبي لخوو عَجْوَي عجو مهلوت هب قراف::ىذلاو لس بسوف

 الكو رَخآلا ىف نطقبنو .اهدحا ىف واولا تنبت يح عصي عضو عسي

 لجو ايتالزيمب ةيلصا عّجويا ىف ةحافلا نا :فللل فرحا هيف نيكيبقلا

 ذب نيعاولا "يترهك د نرارور اههنلز وف فلل فرح. لجل يلج ةضراع عسي

 ىةءابيلاو اولا بلقي نما بوعلا:.نمول ل ببتعسمف 17+ براجتلاو ىرابجتلا
 دود دا و عهس 30 2 50-2 20 هد ع2

 سابو سبإب سايبو سبني .ىل. لوقيو .رسنايو .دعتاب لوقيف. اغلا لعتفا عراضبم

 ند ةرسللا تسيلو لاجفيو لبو لابو لجو كاغل عنرأ لجو عراضم قو
 0000 0 2 900 ٍّء

 انهاه .ءايلا نال. سنا ىف. تمعُتا امك ءانلا ب هايلا مغذتا م متي لكتب

 (١ ليلعب ءايلاو ةاولابك لوقلا >ّ طه رو لاق نم لوقو خو ركب كسول



 لباب

 لا حز أ ل

 الو. هوبي, لاذ :لذوي >هيوك لكسيا قو وشوي ردشو ىف كلمتك مالا 0

 فاقلا عم اياز لّدبت بلك ةغل ىفو ياؤلا توص بارشا ىنعي ةغراضللا روج

 لبق تعقو اذا ةنكاسلا داصلو لصف عَ نسم. تناولت لقال

 نك مر لذ ةنمو بركلات ءاكتمف ةغل ىف ةصلاخ اياز اهلادبا راج لادلا

 مانا نالاطزازب ظل ىدرَف !ذكه متاح لوقو هل 3

 * ردم مرصلا نم ريح ىوقلا نيننم * ىَوَلا ىذ كرت ىلقلا َلّبَق ىَوَعلا اذ ٌحَنو *«

 ىازلا اهب نوعراضي دق مهتللو لَدبُت رل تنكر ناف .ىازلا اهب عراضت ناو

 برعاو مكأ ا 527 لق ا رداصملاو قَدّصو َرَدَص نولوقيف

 وه. لوقت .نيشلاو .ميلل 5 + داضصلا وك رثكا نايبلاو لادبالا نم

 + قدشاو ردجأ

 ٌلالتنعالا كرتشملا فانضا 14

 بانو لام اكلوفكو هدلقلا برسالا ىف عفت: اهتقلو ءبشلوا قولا ا ا

 ءامسالا ف نوكت فلالا ١ الأ يلوا ولف الو عيابو لواحو لاقو ضيبو طوسو

 الا ا فورا يف ىو الصا ال ءايلاو وأولا نع ةبلقنم وأ ةدداز لاعفالاو

 نيتديزملا ريغ ءايلاو واولاو لصف + اهيف فرصتم ريغ َنماوَج اهنولك

 [نتصك 0 ءاف اهناتّلك تنعقو نا امهقافتاف نافلتختو ابهعقاؤم ىف ناقفنت

 كتمدقت ْن و ةيحو ةوقك اعم امالو انيعو ىمرو .وزعك امالو عيب لونك انيعو

 تمذقت نأ امهفالتخاو . "مويو ٍلْبَو وح ىف انيعو اف اهننخا ىلع ةدحاو ل

 ىف واولا اًماو اهيلع هايلا مدقتي رثو تيوطو تيقو ىف ءايلا .ىلع واولا

 ةييحو ناني لصالاو ءايلا نع الدب اينوك 0 ةوابج اوكف ةويحو ناوي

 تيدي ىف» ناكم مسا َنْيَب ىف اعم امالو ءانو اعم انيعو ءاف نععقو ءابلا ناو

1 



 ا“

 . نم ان ء

 ىف ةزمحو هكَلط ىف ءاضلا نمو هللا 8 هذه ىف 4 ءاجلا ىمو تاون ىف

9 6 0 

 اوخلالا كيكو هانبلاو وبلا كفيك يِيط : ةذغل ىف 0ك برطق ىكحو .فقولا

2 

 تفذقوا هلو 8 داضلاو نونلا ئم 6 ماللاو لةتكتبمف 50

 « « َعَجْطْلاَف فقح ةأطرأ ىسلا لام * هلوقو .« انيلئاسأ اًلاليّصأ اهيف

 3 للجلب 500 مبطصا وك نئف ءاننا م تيلدايأ ءاطلاو لين يم

 ريغ ركَدْذاو درفو نادزأو .رجدزا ىف ءانلا نم_تلدبأ .لاثلاو .لييِيييف

 زدجأو * .لاق تاغللا نضعب ىف زدجاو اوعمدجاو ورم وبا هأور اميف. مَعْدم

 عميق لاقف تنأ 0 :ءلظنح ىنب نم لجيل 0 ورم وبأ لاق, «فقؤلا

 لق نما فقولا ىرج* لصولا ىَرْجَأ دقو ' يره لاقف مهيأ نم تلقف

 « . خشعلاب مكللا ناعطملا * . جلع وباو فّيوع ىلاخ

 د جصيبصلابو دولاب علقي 3 جنرسللا 0 ةادغلابو 0

 ّيبارعألا نبا كشناو

 د لجالا نور فيصلا نييبع نم 07 لوشِبل 3 ١ ناهِباَنْدَ ااهغشملا راح د

 هلوق ئف ةدوشملا ربغ نم 5 ىقو

 006- 2 2 و /: 5 -ٍ 2 او ن 7 د

 ,#ب اصب ككيقاي' محاش لاوي. الفا تح َتَلبَق تنكا مرا :لممهالا_ن#

 همس ىلا يا ١92 تح

 1 جرفو زن تابهن هل د

 -2--- 000 2 ني - اع

 أذا نيتيبلاو:ء الهش صن: 2 « اكسماو تسلم افأ ىنخ #* هلوشو

 ٌعلاص ىلوقك.اداص اهّلادبا واجب ءاط وا .فاقا وا .ءاخ وا نيغ لبق كا
 2 - 6-24 وه 3 ا 2 2

 فيوصو تفقبدصو .تاقضو قوقابطيو رقص 05 خاصو سنكايقو هين عبصأو

 <« نبع د5

 1 هيا لالا نبق يلق انف رطيضمو عطاصو ظارصو فرمَصلاو
- 



 انذ

 « :لمانبلا بضخملا كفكو- #*. ماتمتلا فطنملا تاذ لاهاي. *

 !ذه .ىلع امنار تلزا امو م تاىنبر قتةءابتلا“ موب "يقل لع هللا هماظو .

 هلوقو متك نم هتيأزو

 2 اهعت دهني قلعت نود تقتسا قط«: ةتاتم لك اهتالصا قرشابف ١

 ةالئاوو اولا نم .تددابأ“ نونلاو, لك تصفق + ابعت. دارا ”هئارعالا+ قفا لاق

 3ك وكن- ىف ةءاؤيواؤلا قم اسهل اىباف+/ءاقلاو :داضلاو ييشلاوا  ءاتيلاوأ قاؤلا

 يف“ امالو دالثو ثاوشو مّلوَتو ةيروقو ىرتتو ىوقتو ةيقاتو ةمَيتو ةمَكاتو

 لوقو تسو تسلط ىف نيسلا .ىمو . تعيذو "تيكو ناننثو

 *« ' تانلا زازش :عوبري نب ورع * تالعسلا ىبنب..هللا«لقاف اب * «

 2 كبح الو ا ريغ 4

 ىتعمج تلاعخلا قب اءاببلا. نطو« درملا توصلك. لاق تضل ىف اذانقلا ىو

 قفلالأوت هرشملا غب تالة ءابلاو ةلطسسف '  «قالخألا ئفو بلاَستْلا |

 ثرلعو ةناىجلا “نحره و عاملا :تيقرق: ىف: ةزمهلا نم اهلاوباق.+ ءانلاو :ءايلاو

 ناك دقت هللاو اًمَعو ىَنِهَلو :كاّيحو قايكللا نع ءىشلا تدرعو توثلا

 نقم وبا نشنا اميفو ٌّيَيَط ةغل ىف تلعف.كيلعف: هور اك

 + اناتفجو:انرليع ةّدَوُسلا هدم *  ىذلا اذه َنْلفَع ا اهبحاوص» قول

 :ةهيحو هنأ نوم دهفا اهووف ره نادم لوط. ىفإ هقلالا :رمونب طل 10101

 راولا نع ةبلقتملا فلالا نم ظلدبم ى' ا« انه اي..اهلوق بارا ققو *:/هلوقو
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 ىف كلذ 5 اي مس مو الا ءاعلا ل قم ,ءالا ل دقوا دوص

 هلوشو ىياظو ىبانأ مهلوق

 *  فقناقت هيج ىدافصلو - *«-. قراوخ هل سيل, ُلَْنَمَو “

 هلوقو

 ةل' اهييفارأ م رخو :ىلاعتلا نما ذه ةسيتم محل نم“ ميراشأل اهل -ه
' : 

 ,*  ىداس كوباون:سماخ كجورف « . لاس :ةبعنرا, ندع انمانا -.#

 ظ هلوقو

 *« ”ىلابش- ال نازجهلاب تناو:-*. *نيلاثلا ااذهو نافوي ره لق

 ارك علال نوط 00 ةوههلا ىمو . انيجتتحا حيف لكلب واولاو . ليت سمف

 . ىوصعو وح 5 ميو مأو 236 براض ردصم باريق هديحركت ع تاون

 ريغ هواي نكس اًنم,قوطو: نقوم ىح:ى:ءابلانمو.*امسا>ىا:ةينثت ناولاو

 هيلحاوضممل ما |ذهو َرُطْيَب :نم مطوبو. نيوقَب فو اهلبق.ام لوضناو دمعت
 فلس امك نوجو ةنوبج وش ىف ةرمهلا نمو  ةوابجت ىو ركنملا نعت ةاوكي

 ءاببلاو .نونلاو ماللاو واولا نتف يسب ميملاو لستسف .٠ ءءايفيفخا ىف

 ىور ام وسع يف ٠ ِيِيَط غلا ىف ماللا- نمو: هدحو مق :ة.,واوبلا» عم انيناجبان

 اذه ميغ ورب مث هذا ليقو مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوح :بلؤك نب : مهلا

 انه :ءانبيشوا بع وجت ات ىقشلإر نمو . مقسما وب الساس قي نم سبل
 57 لوق فو ءابنلا لبق ةنكاشا عزونلا بف ةسيعقو
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 لاق للا ناسا كفو هيد هللا َْعَطَق ىف ءايلا ىمو اسايق ةروسكملا ىم

 لاق . ءاومأو ءام ىف ءاهلا. نم .اهللاهباو ةمسلا

 يضلا نر ةحصام ١ * .اواوُمُأ ةصلاق ةدُلَبو '!*

 + * وفر كحاض 53 باِبَأ + :هلوق“ ىف انيعلا نمو تلعن الأراك ل

 نم اهّلادباف نوتلاو ةزمهلا نمو اهيتخلا نم تلدبأ فلالاو لصق

 ام“ تفتاو هيف انكر امم بانو بابو ىّمرو اَعَدو عبو لقوح ىف دم انهيتكلا |!

 وح نم لش ام الا اوعدو ادوبي لا ميلا لولا عنيا ل

 ةزمبهلا نم اهّلاحبأو لجايو يراحو 0 وح ىف درّطم ريغو  قّيصلاو كوَقلا

 ةصاخ فقولا -خ نونلا» نم اهّلادبأو سأر وسكأ ىف مزد ريغو ملأ وح ىف 7

 ابهلبق ام سوتغفملا ةفيفكل نونلا هتقح امو نونملا بوصنملا ءايشأ ةثلث ىلع

 ءايلاو لصف. ماذا اهتلعفو اَعَفِسَنَلو اذيز تيار" كلوقك" َنَّذاو

 غوونلا_نمو :فقيغصتلا ئقرجا حجل نيمو. هزلمهلا ضورانويتخل ناااولكلا
5 

 نع 35 5.3 83 َّ
 . . . 0 0 077 | م ل

 مايقو لكأو ةيزاغو زاغو وصف تاقيم وحك 3 وأولا نمو درصم وغو جتافمو

 م ف ا يا يدق تاكا نوت 3 : ّ 2
 تيد وح ىقو درطم وغو تيرغنسأو تيزغأو هيلو ديسو ضايج ,دايقناو

 اع مههو 2 وج قى ةرمعلا نمو درطم ميغ وهو لدحبو نابيلعو ةرجّتو - 5 2 م 5 ّْ 3 .٠ ل . 0

 َنِيضَفْو: تيلمأ مهلوق قى. فيغضتلا قرح كحا نمو اهفيفختا ىف, فلس لق
 ىلا تداهم 3 ناي 5 هندي 2-51 - 2 نع

 هلوقو



 ان

 د بلس مهلوقل 0-2 0 مهلوق خف ةديزم وكن: عنا روجو» :شفخالا

 نميف. ميمصلا فاك عمو َلَعفتسا -ئف اهتداير تدرطا نيسلاو ليسسصسف

 َكَلُذ 8 0 ةطءاطن: اللا خب كفو ع قارفأك ع ءاطسأ اواو كسك

 لَديرو ٍلَحْبَع ىفو *« اًنملالأ الإ ليتصلا طعَي ّلَقو «- لق قكلالأو كلانفو
 < لامتحا لقيه ىفو لَجشَتو

 فورثللل لادا كرتشتملا فانصأ نمو

 هقورحو تلعف الآو قارقو هوجأ كلوقك ةثلثلا برصالا ىف لادبالا عقي

 ' ادحاتسا ىترح يعلو قزلاو فانقلاو مقلم قادلاو ”ءاطلاو ةفايزللا قورح

 ءاهلأ نموت نّيللا فورجح. نم لوفر نويل( قعليي ةهصر دمع ل قانا

 ىلع رظملاف درطم ميغو درطم نيبرض ىلع نيللا فورح نم اهلادباف  نيعلاو

 ءاريخ وح ىف ثينأتلا فلا نم انهلاذبا ٌبجاولاذ رئاجو بجاو نييرض

 نمو عدابو لداق وحأ ىف انيع وأ ءابأعو ءادرو ءاسك وك ىف امال ةيلقنلاو ءارككو

 ةلصاو يعج قاوأو لصاوأ وحن ىف ةممزال ىَرْخَأب تعفش الوا ةعقاو وأو لك

 زماِفلو لصاو ريغصت ٍلصْيوَأو * ىقاوألا َكَْقَو ْنَقَل ىدع اي * لاق ةيقاوو

 ايت علوا دوج ءاف ةدرغم ثعقو ةمومسجم وأو لك نع اهلادبا

 وحن  اغلالا نم اهلادبا ذرطملا ميغو رد قتلوا وعلا .انيزي# ةجوعشمر وأ د

 لاقو رئالاو َرئاَعلا ويبي ناك هثا ٍباَبْعلا نعو ٌداَهْداو َضاَيْباَو ةباشو بأ

 قانا ةياستلا 0 وزاب ىحو + ٌرَأَعلا اذه ةماع قدتخت «
 6522 20ه د هدد © >2

 قوش

 ةءارق ىف هيخأ اع او ةداسأو ةدافاو حاشا وحن ىف ةمومصللا ريغ اولا نمو
3 

 لابالا ىري ئنزاملاو تيد ىف نَحَأَو نحو ءامسأو ةانأو ريبحح نب كيَعَس



 -. - »#ث يس ا 5

 أر/إ

 1 ماس 0 0 7

 3 نه 2

 اذل. ميملاوإ ليدييبعق: +6 كيوولع: ى اه ضتعا كذا الا ا نا
 همن د م 0

 سايقمو موكمو برضمو هو لشتقتم وح اةليدأز نق يللا قلق اهدعبو الوأ كيو

0 3 27 0 2 0 75 
 مما يفوح 0 : 4 / 21 يع 0 ١ م 1

 2و .:فينجعانمو نونجانمو دديمو مجامو ىزعمو .دعم ىف ام .ضرع ,اذأ الا

 الو تيعقو !قاور زمضوزولا سامرعو 3 صمالذ وح ىف الا لصا لوا ميغ

 ةلاصأ ىلع ٌلدتسا يلذلو_لعفلا ق.دازت الو شوج ررمك لصا ىهف ةسماخ
 97 رع ا

 « مي دادتيعأ ال.لدنمتو عردمتو نكست وحو !ودوعيتن دعم مويبم

 زي ماق انا الا ةدتار ىبهيف فلا دعب ارخآ تععقو اذا. نونلاو لصف ,

 ونك ىف ةنكاشلا ةتلاخلاو - 5( 0 واطُملا عراضملا 5 6 عقارا

 ءهعد 3 نب 016 هدو 5 0-38

 ىرفعو ٍلَسْنَع و وح ىف ا! !لصأ كلذ ادع ,ايبف قو !كنرعو رعنصعو كتبنوت

 قى. هةوأ انيتدايز تدرطا هكا زا كس ني وكأو فيقفنخو 9 0 3 0 : : - ل لا ل
2 

 وك ؛ ىفو:.عالو :تينأتلا ىنف .ارختاو .: امهيلعفو.,لعافتو: قت ليعفت

 5 نوم جلوب بدرا وبحأ ّك الا ليصأ 8 2 توبكنعو توايجلو ِتوُيَعَ

 ديلا فرح وأ ةكرلل .نايبل فقولا ىف ةدرطم ةدايز. تحيز ءاهلاو .ليستصف

 ةدرطم. ريغو هيعرهط عاطقنا اوو هوهمالغ اوو' داديز اوو همتو ةيبانتك وأب ىف ٠

 لاق ,نم نيتغللا عمج دقو ءام ريغب ءاج دقو 1 عبج يف

 « . اكيئامأب نالطلا تحيق. *: ةوجولا نكي تاهمالا)غذأ

 دجاولا ىف اهير. حقو ماقلا ىف تامالاو_ئنانألا ف ثاهمألا تبلغ, كت لبثو

 وهو ثيمأت نيعلا باتك ىفو * ىبأ (سايلاو .فدنخ. ىنهمأ, *_ لاق نم

 عر ةيوانكو ع رج انو -ددرخسل ىفو ةقارعا 2200 لذرتسم ا ا نك ا ا ا ا“ ل ا
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 ماع هلوقو * 6 ابنا مآ ترس 4 نلقف ع 2 لوقو فقحْلأ

 را هرمو وسو هاه ترك
 ْ فؤرشللا ةدايز كرتسشتملا فائصا نمو

 5 مويلا كلوق انهلمشي اهلل. ى .كئاوولا:فورللو ؛.لعفلاو . مسالا اهيف اكرتتتي

 لك ّنأ_ةئلوز انهنوك ىتعمو» تبوح. نابمتلاا وا: اهينومتلاس وا ,نميلسا هانأو.وأ

 ىف .تفلسا دقلو تياوز .ادبا عقت .انهنا..ال اهنم هتاف :ةملك_ىف..اسناوا عفو فرج

 نه ىف لوقلا نم اَذِبَن اهيف ديزملا ةينبالا ركذ دنع لاعفالاو ءايمسالا يّمَسق

 + اهتدابز عقاومو ايسلامأ عقاوم نيب دب زيمي ام .انهاه .ركذأو :فورلل

 ٍ !ورصأ فرحا تلك اهدعب الوأ 5 أذا اهتدايزب مك اةزمهلاف: لكبنيصف

 نيرمالا ريوجت وأ .ةرماو .ةعمال اهتلاصا .ئضتقي_ام. ضرتعا اذا .الا مَرْكَأو بنوك

 لَبطصاو. رازاو باك لوصا. ةعبرا وا نافرح اهدعب.عقو اذا. اهتلاضابو .فّلوأك

 لددنو .لامش جن ىف اهتدايز بجو ام ضعي رو .لوأ ريغ تعقو وا رضَطْصاو
 اهب .ادتنالا عانتسمال 1 ٍدارش ال فلالاو.: لسبيصف 16. :ةأيبضو دؤصارجو

 علوقك ةدئاز الإ عقت ال ادعاصف لوضا فرحا ةثلث اهعم ناك اذا لوا "ريغ: كو

 وح ىف ارخآ الا ىناحلالل' عقت الو: .بالبلجتو حادرسو ىلّبْحو بانتكو 'متاخ

 , لصف : م ةياغلا ىلع اهتفاثال باتك فلا وحنك ىَيَبَعَبَق ىف كو ىعم
 ْ 0 تع بتلك ةدساز ئلهف امس ينحل مدلع اقم .كتلفخ نا .ةابلاو
 ا د نعال 6

 ةدداز ىهف كد روطشما 1 از يهف ءالوا تناك ا -- انعم كيلا )او

 0” دك ل هيل وق اانا اق ىلإ قالا وانا يحتل مرار ديسك
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 ملدلا لئاوأ مكحج كرتشملا فانصأ نمو

 ام اهنم: ءاج دقو: ذكرممل ىلع ماعلا مالا ىف: هو ةتلثلا ٍترضالا» عبق“ كشف

 و ٌرداضم' ريغ ةامما اهدخا نيعون ىف ءاهسالا نم كلذو نوكسلا ىلع وه

 دمج“ هللا ”نيياو تساوا عساف تام ا ناتتقاو_ نانقاو 'متجاوا ةنئاو 0

 فرحا ةعبرا اهب دبا اذا اهتاغلأ دعب ىتلا لاعفالا رداصم 'ئناثلاو“دللا

 عزمي لاعفتساو لاعتتفاو لاعفتا لاف نز ةفدنماو: لعق اور لكفا وحب ادعاصق

 ميغ يتالثلا نم !بطاخملا ما ةلثما قو ننلملا ذه :ىلع ناك للي لاعقألا

 ةغل. ىف هميمو فيرعتلا مال ىف دقوا نمو َبَهْذأو برضا وأ هيف كبؤملا

 جرحلا لاح ىف 'و امك اهب طقلي رت: انك ةنكاس نئاوألا هذيف ينط

 نيل ونال كجم ةىليزم تاَمَح اهلبق تعفو ءادتنبالا عضوم ىف تعقو !قاذ

 لس صف + كركم ىلع فقولا اهيف سيل امك ىكاسب ةادتبالا_ةتعلاق

 كتدض ايناو ةروسكم َنوكت 'نا اهيكحو لضولا تازه تازمهلا :هذع مست

 فرحا ةعبرا اهتافلا دعب ةعقاولا لاعفالا نم ىنب اميفو مماوألا .شضعب ع

 < فيفختلل .رمّسقلا يتبلكو نيقرلطلل ىف تختفو عابدشالل لوعفملل !ذعاصف '

 برعلا .مالكإ ىلع يورخ“ يل رذالا ى“تارمهلا هذه نم طش ثابقاو أ سلف

 كنبا نمو رافغتسالاو مالو نالاو ىالطنالاو مسالا لقت الق 2-0

 نكلو . رعشلا تارورض نم # 7 نينا رواج اذا * هلوقو كنا نَعو .

 تبلقو فّدذَحن' رف مايفتسالا ةزه دعب تعقو اذا 5 فيرغتالا فرح ةزه

 ّىعو وغ لوا مهناكسا امو لسصف . + سابلالا ىلإ اهفذح ءادألااغلا

 ءافلاب ةلصتتم رمالا ماد مايفتسالا ةرمهو ءادتنالا رمالو ءاغلاو واولاب نيتلضتم

 صْصَقْلا ّْوْيَل هلوقو ةراجحلاك ّىِهَف ةلوقو مكل يَخ ٌوفو :ىلاعت ةلوقك واولاو



 ام

 ذلَبَأ ل ىلوق وح ىف :كبرخاف هذم ريغ ناك ناو ناطبلاآنقْلَح مهلوق

 .ادسلا ةؤستت ةلداغقلا متين 1.٠ ونيل ةطاو» اعحتبآ ل شوا نفد ينهأااو

 مسالا كلوق هنمو اًنعطَتسا ولو دللآ يقطصمو موقلا  يشحاو هللا اوشْخاو

 هنلي رو فلطُنا كلوق وح ىف هيخا كير وا رافغتسألاو ىالظنألاو  نبألاو

 تو ناوجأ هَنْلَي ف دلو ىنو *« لاق ميم ىب غل ُّق ص منو كرو هقتايو

 هرعبغب ىّرح' ىذلاو «سكلاب 1 ا“ نييك كل ءانبولا ليضالاو ا نأ حتي

 اهرلختا نتويعو صخرأ نياذعو رح كداتو وك ى متيمص اوك مالق

 اهرَسَك دقو وَل واوو ريهضلا واو نيب لصفلل موقلا انشا وك < ىفو عابتألل

 قتلا نييرع قو. اهب:اهيبستءانكطتتأ ْيَل' ى ٌّوَل واو مىق مص امك 1

 تالرتلاب نري ردوا در ودع اوكتبخأ ىفو ٠ تارسكلا "قلاوق نما ابَرَف قونلا خب
 . ذر اولاقف.ةيداغلا ريمص ىنغ جفلاو بئاغلا يمص كنع ملا اومولو تلتلا

 اومزلو ا ةبطعو هلم نولوقي ٍليِقَع ىنب نم اسان شفخالا عمدو اَهُذْزَو

 قا ايم نأ وزين 2و زكر نم يعلو موقلا نر اولاقف هبقعي ن .ركاش دنع سلتا هيف

 4 ىلا :كونم كعب لزانملا ا لاقو 0 نم كنأ ْقرَطلا روع 3

 ردنلا» لم تلا عه عت عقلا تلو لف < فلا الا مّلَع ىف سيلو

 1 11و نكوكماباشو باك لاق وهل يكاد

 ازرسكو !للتتنصف ٠.6 قتلا للع'فقولا: ف“ مقَنلا هثغل' نمو كيبع' نبا

 ةحوتفم اهذانع ىنف فيرغتلا مال ىّوَس نكاس ّلك انهتاقالم دنع نم 9

 - كنبأ 9 ءاحصف موق نع هيوبيس يك سقو: لجرلا نمو :كنبأ نم لوقت

 قروسكم 3 نر انماو ةتيبخ ةليلق 2و رسللا :لجنرلا نم ىف ىئخو خفلاب

 + مصلاب لجنإلا نع نشفخالا" ىح ئكح ىقو "نيعضوملا
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 اك

 5 بذكلم ليق ابيك اهيفذحب نالم وأ ضل نم, ى 5 ابك 8

 نيل .فرخ ىلا. ةيناثلا بلق هجولاذ ةبلك ىف ناتره قتلا لاف نيتي

 ىفو داش هو هع”ٌىبا نادرو مهسلا ىبا: اهَرَمَع لاق: ىئاطخ 5 فعأ مهلا

 امهيدحا فيفختو اههقيقحت' راج نيتملك ىف انقتلا اذاو منَ يقول ةءارقلا

 اج ْنَقَد ناعت هلوقح ةيناتلا فيفخت رانج ليلخلو نب نيب لع نأب

 دفإ لاق اغلا اههنيي :مقي. نم بيحلا نمو اعم اسهنوفتحي ءاخا لكامل

 دز وبا ىشناو: * ملاس مأ.مأ تنأ) * مولا

 د أد 5 أ 50 هاببأأ ا *«.  ةفاكف مح موقلا اماذأ 0 2

 يمال احم نع هلك رم رماغ. نيلر ةءارقب قف لو

 او: .انغلأ لوألا: تلقت ,نا#هجوا :ةتلك يآ رفا قو :لتجسإ < فيك

 هذ نو* قرير اع حاح وأو ىّلوُألا ىلع اهتكرح ىقلتو :ةيناثلا قدح

 1 ةيرادح

 اهّدَحَو اهذح رهغ ىلع يردلا ىف ِءاَيقَتْلا/ مو ةتلثلا برضالا هيف 7
53 202 ٠ 

 أ

 بوثلأ دويتو ةصيوخو ةباد وحك ئ 0 ىقياتلاو نيبل فرح لولا نفك ٠

 لم مغ وأ ةاحئم 0-5 ءرآ نم امهلوأ لك م ىَنوْجاَحنأ لق ىلاعت هلوقو

 رووعلا نيرا بك دو عبب يرثون لقي م كلوقك فذح ةلم, :نايهوغ
1 

 سل نمح 30 م

 ىرضت روب نآلأ .اوبرضي مو 9 اًبرضي رهو َضِرَعْلا قمريو ِشِيِحْلا ,وزغيو

 نم: يح 'امو هكنيبي هللا نمي وردكدنع نيسحلا مهلوق نماؤدش اهالا كقبأ



 ا"

 اهلبق ام اًنكاس_ٌةكرصتم عفت: نا اًماو . َندوُنوُقَي و ثوسو: مولو نيثيذّلأو

 نيتدم اواو.وأ هب [قاك .نانا طن نيل فرح ناك .ناذ_نكاسلا.ىلا مظنيف

 ىلوقك ؛اهيف مغداو هيلا ثبلُث ريغصتلا ءايك ةذملا هبشُي اننا وا: نيقحتاز

 ْ 1 افلأ راج تأو يرجو يبنا ىف ب ىكلذ مزتلا كفو سيفو 9 :يطخ

 ا 1 انو لاجل افرح ناكح_ ناو تاو ا اا نمنح ىلا ند

 ن بما

 ل ودك بيدذجو ةييحيرح يلع .تيقلا علل ىتدنرم دارو يكيلبما

 هزم ىيبتاو معرم وذو تويوبأو ةبوحو لجو كلب نيو كوب .َنَمو بَحْلاو
 ةارملا .لوقي نم مهنمو ىري ىرأو ري. باب ىف كلذ مزتلا دقو كييوضاقو

 عقت نأ اأو :اذرطم نويفوكلا آر دقو درطبب سيلو .اغلا اهبلقيف. ةأامكحلاو

 انا هلا ليسو زل لاس يرصد ند نع اياسلاب وسم ا

 ل كيرتخت ةصخق اواو و عاب كيلر ضنا نا ايليف اهيريكتنا و ةمضعنا

 نويويتسي لوقيف اضيا اب اهلبق ام روسكملا .ةمومصملا بلقي نتتفخالاو ماو

 ةرازق راق +. ىدؤرقلا .لوق. هنمو اناسْنم .لاقيف' نيللا .فورح .اهنم' لحب دقو

 لاو . « .ةشحاف,وللا لوو. ليذه تلاَس ١ #٠ ناسح لاقو © عقّرملا كانغ ال

 ذاب ووسبلا لاق.« .-ئيجأو» مهفلاب هسأر محشي < .ىيحرلا كبع هنبا

 هانا لت ىكلايغ ئستنلا و امك برعلا نع ظفح اًهناو ٌبَدلتم سايبقب

 رمو* خو لك ىف. .ةزمهلا اوفذزح .ققو .:لسييصق) ++ جلثأ وح هؤاو نم

 لكوا الو_لخوا اولوقي: ملق تلاثلا نود نينثا ف هومزلا ىئايق: رع اَنْ

 ىلع م رمل تيفقخ انو ليسصف 2+ تلف مأو ئلاعت هللا لاقو

  قعو اًيفذح .ناقيرط ,ماللا فلا: ىف: مهلا هَ فيرعتلا مال, تيكرختو اهقيرط

 . اقنز يلو قا رمعل لثمو ريكتاو مك اولاقن هكر نوط اىواقباو سايق



 #٠ 'بابلاب اققاو ةمره نبا اذه. #* هل لقف تلخد نا كبر هالاب «

 *“ حصان هللا هل ىجلَق نم بر الأ * لاق .ممصملا لعفلاب هب. مسقملا بصتنيف

 لقو * اًدعات ْحَرْبَأ دللا َنيِمَي تلقف *“ لاقو

 « ”ثيرثلا هللا ةنامأ .كاذف ٠ ٍمْحَلَب همدآق ْوْبَحلا اماذآ' 4

 رمصُت' امك مضتو بشل يفوذح ءادتبالا ىلع ةنامالاو نيميلا عفر ىور كقو

 هيبمتلا قرح + اهنم :نضوعيز واولا ىذختو# لينستسصفب -: :كوبأ كألاقر مالا

 ىو هللأقأ ىف لصولا ةزمه عَ هللا ىف :ماهفنسالا ةزمهو اذ للا اه ال :مهلوق

 لبق لوف ايهوحلا .نالوقديفو اهينابقاو اه فلا كح 5 اذ هللا اهال

 لاجتسالا ةرثكل أمألا فذخف اذ مالك هللآو ال هريدقتو هيلع ريسسفم 15 4

 اَنهَل دلل" اه ريدقت ىلع كوخا هللا اه َلاقيف هيلع ساقي نا زبج ل اكلذلو

 اذ لق هاك دل نيكون مسقلا ةلمج نم هنأ شفخالا لوق وهو ىناثلاو كوخا

 ونون اذك -ناكادعت دلل اه١ال ىؤلوعيد مهنا هيلع ليلدلاو نيو

 ىَنشْعَي اذ لولا وكت ديالا. ناولاو ليتم باء يدش هلك نا

 < نعل كتايح رق كتايكو هللاذ للاب لوقت انك فطعلا اهدعب امو :مسقلل

 هديل كيدطسات تلك فشلا قو ظ

 رف ناف ةئت ايمدعت اذا الإ ةرمهلا فقخأ الو: ةثلتلا برضالا هيف كوشن

 ةثلك اهفيفخت ىو الا سيل فيقحتلا لبأ هأ بأ ءادتبا كلوقاوح اَهمكَقَتي

 مف نو اهجرخت نيب ىا نينج ند َلَعَجأ .نأو فنشلو لادبالا هجوأ

 فلل اهْنم لدبتف ةنكاس َعقتا نا انما | ولختا الو انهي نيم جاذقلا اذا

 كج بجو ميو انتاَوهْلأ داو“ تاَرقو سار كلوقك 'اهلبق ام ةكرح نم ئذلا ِ



 نع

 ىنعيلاو هتاوخاو كرتل ىف يبشلو هللابب ىف لعفلا فذح كلذ نم فيفختلا

 مسقلا فوحو نمو الك نونو يؤجل قدوتزفا ميلا رونو هبا مسقأ ام كيل

 ىف ات. دنع ٌلادبالاو هللا هللا هللا اه ىف -ضوعبو..ضوع ييغب ةللاو هللا ىف

 ١ ل 01 معلا اي فو قحا ىلا ةمضلا .ئلع ةكافلا راثياو دللات

 نلعتال للاب كلوقك  ىفنلا. فرحو ناو: ماللاب ءايشا ةتلثب مسقلا ىّقلتيو

 رعاشلا لوق. ىف: ئفنلا فرح فخكخ دقو العفا الو: نلعقءامو:بفاذت كّناو

 جلا عت هاوعقلا ىحقو ر ليييسسيبفل عانس لقتبم :ماييألا ىلغ-ققبب هللا و

 ءاننلاو اولا فرح! ةعبزا» عب :زمشقملاب .تقصلا .ىذلا' لعفلا فذخح كعب

 لير نمو لجألا» كويأ الددأل ديكلوف رج نمو. ماللا اهو ملل: ورح وما نوفرحو

 1 اياز تسلا تعمر رمال اوه كتل فول :نفايطتخالل امور اعل

 ىلذهلا ةانَم كبعل هيوبيس دىشناو هيف والا 0 رع

 م هلا اجعل هفوكيشسا و 5-5 يشي والاب يك

 نم ىف ةيضلا لخدت الو هيوبيس لاق ريتال كنا قبر نم لاقيف نم ميم مصنو

 ىلغاالا لخدت الو ةودخ.عم الا. ندلا ىف ةافلا. لخدت ال امك .انهاه لا

 الا :ميأ لخدت ال. امكو هدحو هللا مسا ىلع الا :ءاتلا لخدت.ال انك ,ىقر

 ئهف اهثون تقزحم. !ذاو ىبوتواهللا .نم .شافخالا 'عمسو ١ !ةةبعكلاو هللا مسأ ىلع

 نم اهنا. معزي نم سانلا .نمو. ةللات .لوقت .ابمك .هللا+ مو هللا, م. لوقت .ءانتلاك

 ٍءابتا' ةتتلتب:”اهريغ“ نع ةبتست ,انيتلاصإل ءاببلاو .: لص عام مي

 ام. كب الف # .لاقو كّقيب نووزال كبو هَّنَدِبحأَل هب: كلوقك رمصملا ىلع لوخدلاب
 ىلع لجنرلا ىلع فلَلإبو .هللابب تفلح كلوقك اهعم .لعفلا روهظبو...* .ىلايأ
 ةمرف نبا. لاقو :ىوبخأ .ىتايكو ىترزا امل .هللاثأ هكلوقك ناطعتسالا ,ليبس



 رس

 نأ ةنكمتملا مبغ ىلع فقولا ىف لوقتو ( 0 ضر هللا وه امل

 لوهو ةاتيفو انيمو ءاهلا قاحلاب وفو ناكسالاب فو ءاهلاب هنأ فلالاب

 هينيرضو هيمالغو ىنبرضو: ئمالغو :كنامركلاو هيك و مصُق !ذا 2

 3اس ويست امر اهضو :لضولا كر اج نيف ءاهلا ياحلو ناكسالاب

 ىشعألا لاقو ْنَئاَهَأ و, نَمركَأ .ىبو وربع قنا .ةعارق :قو لتصولا
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 1 نركنا هل ةتيوسكالا اَمأذأ .د»* ةنهجو تفساك ينابش نموا

 وأ الضو قع نميف نانكسالاب د هنهو مهو مهيلغو مهبرضو : مك 9

 ناكسالاب عبق ةماتحو ميشو مانحو هللا 58 ىمهذم لاق 26 هلفقو كرح

 2د - تا مد ع - 50 60 5

 مويس يضيع 0:

 ىلاعت ملوك وك ىق“ لوقت اولا كتنع افلا لكنت ةفيفخل ن ليس

 * !ةيبعاف: ةللاو _ناطيشلا“ قبعت الو +: ئشعألا لاق اعَقَسَتَل ا رعفسُيِل

 87 مج اواو عالم" ناوبرصتا لد وقرا" بوتس 0 | 0 يم ه2 رد
 ْمَسَقلا 'كرتشتنعلا 0 5

 ملعبو هللا معو تيل كيلو نمسقأو هللاب تفلح كلوق 5 ةيفنم وأ ةيجِم

 داما وم وللا: زيا وبسألا 5 للا نيسيو اهلا :ممبَلو كببا علو كرجل هلل

 ةلزلنم :الزلتت» نا نيتلدل :نأش-نلو> لعفأ ال وا. نلغتال.دللا نهَحىَلَعَو هللا

 كنع /انهام:ةيناثلا قزح .راوجتو- ءاؤللو طرشلا ىليجكا ةيظلاو ةليج

 مسقملا 2 ةداكولاو 50 3 اهب نكومللا ةلمجان ..هيق كلذ راج ةلالدلا

 دب مسقملا وه مُكفيَو هب يظعيل مسقلا هبا فصلي ىذلا'مشالاو اهّيلع

 نم .ابوزص 4َِوُخَوَتو هيف :قفرصتلا وزنك: مهمالك ىق:غسقلا ةزثلكو ا لببنبعف
 || نر

 و
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 ىراوج «تيأراو ئضاق ايو ىضاقلا وك ىف نيوننلا اهطقسي ل ناو ىيراوجو

 هذه فرعالا ثكالا ىف اولاق اغلا: ناك أو م ال ىرم اي لاقيو سكعلاب مال

 ولبح 0 ضعبو: ءابلات“ ىَلبَح سيق 5 ةراوق نم سا لوقو ”قلبحلاو اضع

 ميركل :رمعزو' لضولاو فقولا نيب, بلقلا ىف ىئوسي نم :"مهنمو- -واولاب

 اح ددفارل اهلرضي ره و البج .تيارو الح هذه .لوقيفيةرمه اهبلقي مهضعب

 هيوببس-نتح !ةيلقنلا اوفو مولا قو نيونعلا نم ةلكجعلا هج صنلا ف

 نيب لكفولاو كؤوس ميشا علا + لاوتالا# ققاةلدبملا عي ينزايلا "دنعو

 وزعي وك ةرخاوأ تابقات همال .تلئاعا ىذلا لعفلا نم بوصنملاو -عوفرملا

 مو ةسرب رو هرغي زو بلا قاحأإب هنم' فوقولاو مووجما ىلعو ىمقتيو

 الا مراو زغأو مري مو رْغي ها وح ءاه ريغبو هشخاو همراو هرغأو هشخا

 8 و دق يح قامنالا بج .ةنانا ىحاو فرح - ءاهلا مكت هب ئَصْفَأ 'أم
0 

 ب -دنمم د

 موقلا -نطعبو 59 ل مسي 3 ليللاو .دانتلا م لاعتمْلا ميِبَحْلا

 هيؤبيس -كشناو في ال 5 51

 5 عنص ام .سمألا ادع تعب رثأ لل« يتكرم اًناوخا هللا نعبي الا#

 0 ءاه تلقت كرقملا رهسالا 4 فلئاعلا فروا دملاب لاتلمفت 6 ى ااوسبنم ءامانزلا

 وج ليب- « + لاق : ءاث: اهيبلع_تفقي نم: برعلا- نمو ةيَلْظو هقاغ وك فقولا

 ل, ا ةلينإب ديلخ تلوم ان مل ل. تاهيفو نتا طم اة
 38 زوهتازعو :سهتاةع هللا“ لضاتسا نيهجولا لابس ىئق:هلتمو, ءابلابف

 كفيرشلا .لثم: »<: هلوق. هننم :فقولا + ىرج لصولا ىرجج .كقو -لستسف

 ليونتلا فو ةعبرأ ُهَنلَق نولوقي ”ةرورصلا لاك ضتخ الو« .ابضقلا فقاو
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 اليل

 جح د ل فيعضتلاو تاغللا هذيل هب !قلعتم:الف

 فوشوملا ور ذا ا لوك برعلا 0 اليخت رع 6 ءلبق اه كرحتملا

 0 !ذع:,لوقيف ةزمهلا ميغ ىف خكافلا نود هلبق ىنكاسلا ىلع :هنرسكو :ببلع

 ن - 23

 لاف مكبب :. تروهو

 ١ ١* رمجا اهنأك' نوتس لبتلاو *  عشلا ىديالاو راتوالا اهو ر#

 لاق هذا بصو هبرتصأ مهُلوق هك معلا غشا ديري

 ت3 6 هدد 5

 35 ةبرلضأ ل. ىنيس ََوَمَع !ىم * هبج مكر فتان د

 قو ركبلا تجار لوقب الو د هجر اذهو اذه نُيرَقَف 00 مجاَبلأ وبا لاقو 4

 هلوخ ب ءابخإ تيارا ىشاب تروهو هد وجع اع نيلوك ةرمقلا

 ودبل !ذه ,لوقي“ نأ نم مميم .نم ل 2 تا مال ا يل

 < نيترسكب ىدرلا اذعو نينامضب ولحبلا نم لوقيف عابتالا ىلا رفيف بلا نمو

 نكس وأ: اهلبق, ام كرحت نيل قرح ةةرمهلا نم ,نولذبي دقو. لسشسمن

 ادولأو اًطبلاو .اًبخاو اللا تيارو ودرلاو وطبلاو وبخلاو ولكلا اذه نولوقيف

 تروم و ىدرلا اذه .لوقي: نم. مهنمو .ىدرلاو ىلبلاو.ىتكاو, لكلا .ترومو

 اهنكس .ةزمهلا عرال ثلتلا لاوحالا. ىف االكلا نوفي نابخا لها عيتيف ىلحبلاب

 ويك و هيأ ىف. .نولوقي .ةربعلا هللخ ىلعو سأرك وهف حوتافم اهلبق امو فيقولا

 ردنا .لعفلا اذا كنب به رر# تيدي توج نمل فكك ىلا

 ءاب :ناك نإ :هلبق ام و نا ويف وْلَدو ْئَط يخحاك نكاس هلو ناو

 هليق_ام_ ىلع نأ مكالافر راوجو معو نضاق وبك 0 بوقت انطق كف

 ىعو ىضاق_نولوقيف اهيلع نزوفقيو اهنوديعي ا موقو راوجو. معو ضاق.:لاقيف
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 كلذ نم قنصلاب اهزما ةروسكلاو .ميضفتلا ىلع كرامح تيارو كرامخ اذهو

 امك ةروسكملا يغ'بلغتو مراغو دراط لوقت اهريغ عم لامي الام اهل لامي

 رقوت م تدعابت !ذاذ مراوَق تنتاك رق كرارَق نم لوقتف ةيلعتسملا بلغت

 لوألا مهضعب هتف نق رداقب تروم اوئايفح مو مفاك اذه اولامان تكا دنع

 سانلاو جاجا مهزوق سايقلا ىع فش دقو .لسسسف“ + مآل لاماو

 ءالوفو .ابكلاو ب اكَملاو انشَعلا اولاقو ل لام اذه برعلا ضعب نعو. نيلامم

 ذأج موق لاما فقو لصف # ءارلا ٍلجألف ايلا ملوق امو واولا نم

 لسسم# < فقولا ىف شام اذه ارا اح سا لالا در

 ح اَناَشْعَيو 0 لكاشتل, واوتا نم ىعو اهاكو سبشلاو َنيمُأ دقو

  0رغضلا نمو ربكلا نمو 0 ىم مقهلوق ىف ةحئفلا اولاما

 اأو ىلَعو ىلاو ىح وك لاق الك فور كو 3 لكس بمق « ٍرذاحملا نمو

 اهتانغال ءادنلا ىف ايو ال اما" ق الو ىلَب 50000 ىهس اذا الا الاو

 ىّنأو اذوحأ هني لعتسملا+ اهنو لاكي ةعكحضملا :ريع ءاهمالاو+ لمجلا و

 ةلوصوملا وا ”ةيطرشلا وأ ا ام وحن ٌلقتسمب سيل ام لامي الو ىنَمو

 فقولا 0 فانضا نمو

 وهو مامششالاو جرصلا ناكسالا تاغل عبرا هيفو ةتلثلا برضالا هيف كرئشن

 اهلو « فيعضتلاو كيرلا مورت نأ زهو مورلاو ناكسالا دعب نيتقشلا مص

 نول يني نيب طخ مُوَرلو ةطْقُت مامشاللو هال ناكساللف ثامالع ّطَخلا يف
 ماسنالاو 0 ٌقِلاو مقْعَجو كك اذع كلذ لات نيشلا فيعسكلاو

 روما نيومملا ريغ تولظتْللَو عوفرملاو ر واف ةيع 3 كرتشيو عوفرم اب صنقف
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 ةسكلاو ةلصتملا ىرج ةلصفنملا فلالا 7 ندييد نيس مآ

 هبابب ثررمو ادّيَر ثيارو املع ثسرد اول تيح ةيلصالا ريم ةضراعلا
 نوكت نا نمولخت ال ةرخآلا فلالو لسف ع هلام نم ثذخأو

 فيك لايث لعفلا' ىف ىتلاف كلذ قوفاوا ٌةثلاث. خروكت ناو لعف وأ مسا ىف

 نادك 1ك يع تل نع بناات فرعي ف نا مسالا ف ىتلاو تناك

 5 نإ ةطسوتملا»و لف ع اًيلعلا لوقل ىلعلا تليمأ امناو. .ةعبار

 دع نييك ني يكف ون زو تيب فاخو ٌباطك ثلعف هيف لاقي لعف ىف

 دقو لصف + باب لقي لو بان ليقف كلذ ىلا ظن مسا ىف تبناك نإو
 لف ع انازعمو اداع تيار اول اهلبق-ةلامم فلأل فلالا اولاما

 ءاضلاو نيبغلاو ءاظلاو ءاظلاو داضلاو. داصلا ىعفو فرخا 5 ةلامالا عنمتو

 امهيف لوقت كنان عبو ىمر باب ىف الا اهدعب وأ اهلبق فلالا تلو اذا فاقلاو

 فاو كضاعو نماضو مصاعو كعاص وح كلذو ىغطو ىغضصو فاخو باط

 تعقو وأ فقانو دعاقو لخاتو .دماخو لغاوو بئاغو لظاتو رفاطو سطاعو

 طشانو ضيراعمو ضراعو صيرافقمو سصشانك نيفرح وأ فرك اهدعب

 عنمت ف روسكم نعب ا جاكم ىو فرك فلالا لبق تعفو نأو

 ءابطو ماعطمو بالطو كاجشيو تاعي حابشو باب رح ثكللا دنع
 اًهبِرصي نأ دارا اولاقو اولامأت دير اهّبرضي نا دارا نولوقي معانعم»و هيويبس

 لشصف < فلم لامبو مسا لاَمِ تررم كلذكو فافلل اوكتفف ُلْبَق

 كشر لوقت ةيلعتسملا عْنَم كتفتما فلا تيلو اذا ةروسكملا ريغ مالا



 امم

 م لسسف .- < ةمالكا عطقي نا دري: رثو كذت اذا ىماعلا نمو

 كرح نكس اذاف راكنالا ةدابز ةلونمب اكرام ناك نا اهلبق انم عابتا ىف ةدايزلا

 ىلآو ىدق هنا نولوقي مانعمم هيوبيس لق: هتعبت رف دمك كح امك رسللاب

 نم انعمسو لق هوع ترحلا كذق اذا ماللاو فلالا ىو َلَعَف َنَق خ ىنعي

 كتشملا ى.عيارلا مسقلا
 امم اهرئاظنو نيتكاسلا ءاقتّلاو ةزمهلا فيفختو فّشولاو ةلامالا وح كرتشللا

 ىلع مسقلا !ذه ىف كلذ درو اناو اهنم نانثا ىإ ةثلثلا برصالا, هيق.دراوني

 نه انيرم ىبرر نم .كيفوتلا ليح .امصتعم نييدقلا ىف راملا .بيتدتلا وع

 < كب هلأ ةوقلاو لوخلا

 ةلامالا .كرتشملا فانصأ حمو

 "نجي ةرسكلا وت فلالاب وكنت نا ىو ٌلعقلاو مسالا اهيف كرتشي

 برقي عفت نأ كلذ ببسو كلذل ئاؤلا ثوص داصلا تبرشا امك ثوسصلا

 يف ءاب ةرداص وأ ءاب اك + اةبلقتم 81 قركات او دعاي وا سيك ىلالا

 بانو قاخو بانو نابي لايسو رئاتو لالمدتو ذاع كلوق ونجا كلذو_عضوم

 لكس صفق 6 نايلبحو نايزعم كلوقل ىلبحو َئ زعم و يد كلوقل حذو ىمرو

 يللا نيفرك وأ دايعك فرح هتملقت اذا فلالا لبق ةرسللا .مقون امنأو

 كلوقك فرحا ةثلثب وأ نيكرم نيفرح ثمّدقت اذذ لاليشك نكاس

 اهّبرضيو اهعرني نأ ديري مهلوق اًماو .رشوتا رهن اًبنق تلتفو اًبَنع تلكأ

 تعي ملف ةيفخ ءاهلا نأ هغوس ىخلاو ذاشف نامعرد هلو اهَدنِع وهو
 ٠ ا 5 2



 أنا
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 راكنالا فرح فرتمل .فانصا نمو

 فحلت نأ ايمدحا نيقيرط ىلع ماهفتسالا ئف رخآلا فكلت ةدايز كو

 ىلا نرثي نيبو اهتيح لضفتا نأ قاقلاو . ةينديرأ اهكلوعك لمفال اليراا

 لصف هينا كيزأ لاقيف َلعَف نإ ام مهلوق ىف ىتلاك ةدبزم نإ اهلبق
2 

 ىاثلاو بطاضبلا ركن ام ىلع. رمال نوكي نأ راكنا اهدحا ناينعم اهلو

 ةينديرأ ليز مدق لق نمل كلوقك كنذ انه فالخ ىلع نوكي نأ راكنأ

 لاق ةوريملا ريمالا ىبلغ لاق ىمل لوقتو همودق فالخ وا: همودقل اركنم
 انعم#و هيوبيس لق ريمالا هّبلغي نأ نم هّبّجحت“ ىنثو هب أرهت كذاك ةفرخإلا

 78 ع
 لاقف ةيدابلا تبصخل- نأ يرختأ هل 'ليق ةيدابلا لغا نك الخ هينا انأ ذأ

 2 كلك يأ 2-70 0
 ع
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 ولك الو ”لكتسف © رخ نا فالخ ىلع نوكي"نأ ةيأرل كنتم

 هدعبت اكركتم ناك ناف انكاس وأ اكرم َنوكي نأ نم هدعب عقت ىذلا فول

 ىف كلوقك روسكلاو مومضملاو حونفملا دعب ابو أواوو افلا نوكتف هنكرح ىف

 ناو ةيماذحأ ماذح ثروم ىو ةتامثعأ َنامْثَع تيار ىو ةووصأ مح اذه

 هينا ثيزأو ةينديزأ ىلوقك هثعبت ف رسكلاب كرخ انكاس ناك

 اذأو ةينربعو اتيزأ تلق ارو !ديز تيقل لاق نم تبجا ناو لبسبسبف

 اديزأ ٌليوطلا !ديز كتبرض لاق ,نإو ارم تبرضأ تلق مع تبر لإق

 ىف ةدايزلا هذه كرتتو لصف . ء مالللا ىبهتنم ىف اهلعجتف. هاليوطلا

 نَم تلق َنيح نم ىف ثامالعلا تكرث امك َىَف اب اديزأ لاقيف يردلا لاح .'

 ركاتحلا قول كولا اسف نو



 اها

 هيف هناذ مسقلا ىف آلا عصرم لك ىف غئاس نونلا هذه خ صو شل

 نكاس ةفيفلل ىقل اذو لصق م قير موقُيَل هللاو كلوق كلذو فيعض

 1 قيل ابعت قوعتفا نيونتلا كح انك كْرَخ دو انذح تقكفح اهدغب

 « ٌمَعَفِر نق مَدلاو اموي مك 0 *

 ٠ ل

 ةقكشلا عاه افورخخ 1 نمو

 ىو ةيناطلس ىنع كلف هيلام ىنع ىَنُعَأ ام ىلاعت هلوق وخأ ىف هلل. كو
 كو ةوذخ تئاطلسو“ كله لام كلق تجردا اذاذ فقولا لاح ةصنخ

 نام ن م

 ا و ا بلان كفوا هيلع روجج ةيبارعا هنكرح سسيل كرحتم

 ةنكاس نوكت نا هل 0 اتت * كلذ هيبتا امو ةليبححو هنو

 رامك ةابحرم اب * هلوق نم تيكسلا نبا حالصا ىف ام وك نحل اهكيرخو

 لاعتساو سايقلل هيلع حرعم ال امم * + هيجاذ رامك هابحرم اب * و * ارفع

 هيبشت عم فقولا ىرج“ لصولا ىَرَجَأ هنا كلذ لاق نم ةرذعمو ءاحّسفلا

 < ريمضلا ءاهب تكسلا ءاه

 فقؤولا نيش فرش قانصأ نمو

 رمو شكتمرك | لوقي نتاع 1ك تالا فالك اهقحلت ملا نيشلا قو

 تاكب ميقاحلا ىو ركب ىف ةسكسألاو ميبت ىف كو ةَشكشللا ىمستو شكب

 خم قر ةماقف "نمانلا جصفا نم اموي لاق هنا ةّيواعم نعو انيس ثذوملا

 اونمايتو قارعلا ةيذارق نع اودغعابت موق لاقف سائلا ءاكصف نم م مرج

 ةعاضق ةَمَعِيَع مهيف تسيل ركب ةسكسك نع اورساهتو ميمث“ ةشكشك نع

 < ىموق لاق © .نيف ةيواعم لاق يمح ةيئامطمط الو

1 



 ١ مم |

 نأ الا ادبا نكاس نيونتلاو .لسيسصف م ةدّيقلا ةيفاقلا الا :فقحلُي

 مضلاب ىرقو ضكرأ .نياذعو ,ىاهن لوفي ميسي ىا سكي تلا اس لل

 اليلق الا هللا ركاذ الو # بنعتسم 3 ان د *

 نحأ للا وه لقد 55 5

 ةدكوملا .نونلا ٍفرثمل فانصأ نمو

 ىف الا ةليقتلا عضأوم عيمج ىل عقت ةفيفللو ةغيفخو ةليقت نيبرض ىلع 2و

 ىبرضأو نيبرضاو .نبرضاو :نبرضا لوقت ثوملا ةعابج ل نينثالا لعف

 الا نانبرضأ الو .نابرضأ لوقت الو  ناننيرضاو .نابرضا .لوقتو ...نييرضاو .نبربضأو

 هيف ىذلا لبقتسملا ُلعفلا الا ايب . دكوي الو ليسف, + سنوي'ىنع

 اينمت وأ اضع وأ امايفتسإا: وأ. ايهن وأ ارمأ وأ امسق ناك ام كلذو .بلطلا ىتعم

 الو نبرضاو نلعفت: املو نلعفت الا كيلع تمسقاو نلعفأل .هألب ىلوقك

 الو :نبيبتيس: ع نه عقيلو لوني ءالاو نسما ن1 ا

 قل: ميلوف لمزو يب اباطلاب نعم هيف سيل اه الو لا الو: يضاف |. 6

 اًذحأ ٍرَسَبْلا نم نيرت امان ىلاعت هللا لاق نلعفت اّمإ امي هفرح ككوملا كربلا

 كلذكو ةدكؤم اهنوك ىف مسقلا مالب ام هيبشتلف كب بَعْدَ اماق لاقو

 ::لخد ناف كتير ام نيعبو َنَعبت ام دْيجتو كذآ نتوكت ؛امثايح مهلوق

 ىهنلاب هيبشتلا نمو ىهنلاب ءارجلل اهيبشت معشلا ىفف ام ميغب او ْئ

 نلوقي ام كو كلذ نلوقت اميز خلوق نم هبراقي اميفو ىفنلا ىف 0

 لاف كا
 ل



 3 امنع '

 غو

 لف معلا ظرورسط ىف انفك انجح كفو ىب اونموِيْلَو ىل اوبيِجاسَيِلَ

 0 دو تذح تنل وام مت ل هدة سيئكمجتلا م

 درا تلطتمرلبول اهكلوق قب ةجيتتللا مالا" قا كحتيالا مالو ال يسصف
5-0-7 

 كبر نأد. 50 لَآ 0 ىلاعت هلوقك عراضللا لعفلاو مسالا ىلع الا لخدن

 قوس ادي اديز نأ انحنع زويجو . ةلجل :نومصم نيكون اهتادئافو غهنببا مكتمل

 0000 رف يح كرس خلا با ملل و دا عت انج ا روق ف كوبس الو اركب

 ىو نيلفاغل مهتسارد نع انك نو هلوقو ظفاَح اَهِيَلَع اَمَل سفن 00

 لييزسل لاملا كلوق ى - لارا ال يسم ل تاق لفل أ 0 ةامزال

 رورجما ردصملا ليوآت 0 وأ رامضاب ٌبوضنملا ّلعفلا مال ىمركتل علا

 < كماركال ميدقتلاو

 ةنكاسلا تيتأتلا .ءات فرذل. فائضا 0

 تتوصل عاقلا3 ناب دسالا لوا نم ناذيإلل انيلوختو, تيبض 0 ءاتلا كو

 8 الأ ةضراع انهنولل ةطقاسلا فلالا كرت ره اَنْمَر ىف اهكرستلو نيكس بع ظ

 + انامر اهلها لوقي ةّيدر ةغل

 نيوركلا لقرب ياكم ةييساب

 : نيب لصافلاو لجرو كيز وحن ىف ةناكملا ىلع لآدلا برضا ةسمخ ىلع وهو

 قيتيحو نا ىف هيلا فاضملا نم ضوعلاو هيناو مو ص ونا ىف ةركنلاو ةفرعملا
 يه قالطألا فرخ بان :ثدانلاو . *+-ناوأ تال *. و امئات رك ثروسهو

 دوج لوف وك ىف ميم ىنب ناشتنا

 * .نياصأ نقل تّبسأ نا ئلوقو *« . ئباتعلاو لذاع رموَللا ىلقأ

 ا 4 نقرتخاملا ىواخ ىاألا متاقو 54 لوق وحن ىف ىلاغلا نيونتلاو



 [ىزخن

 قيرعت هفّعتف روكنلا مسالا ىلع لخدت دا: ةنكاسلا ماللا .ىئهف فيرعتلا م
 دا

 ىل ةأرملا نه نح لسلاو ب 0 سانلا كلغأ كلوقك سنج
 م

 - لجيل نر د ملا َلَعَف ام كلوقك 0 قيرعت وأ 0 2

 مسأو 5 ةرييك اهب ءادننالل وام للصو ةوه اهلبق ةدمهلاو مب وسببب 500

 ةدكلا فيفحلا اهب دعس امتاو لبو لايك لأ تفيزعتلاهقرتحم نأ ليال
 - مح نمجح مس نامح

 ممسمأ مايصمأ ربمأ نم سيل هنمو ميملا اهناكم نولعج نميلا لعاو

 بوح 9 لف ك0 بلسم ميسماب قءارو 0 +: لاقو

 بَدَكَل دللاو :كلوفقك نئضاملا ىلع :لخدتو قلع دللاو كلوق وحن ىف مسقلا

 سيقلا كمأ لاقو
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 « ٍلاض الو تيِدَح نم نإ اذ اومانل *. نجاه ةَقْلَخ هللاب اهل ُتْقَلَح
 ١ 1 رخ لقل هللاو كلوقك َنَق عم م هيلع لخدت نأ مكالاو

 د 01 ىنتمركا ْنْمَل هللاو كلوق ىف دل ىب مّسقلل ةمطوملاو
 اَنَدَسَفَل هللآ الا ةَيلآ اًمهيف ناك ْوَلل ىلاعت هلوق وحن لولو ول باوج مالو.

 3 > نتن َةاس ن 5: 6م م

 ديكأتل اهلوخدو. ناطيشلا متعبتال ةتيحرو مكيلع دلل .لضف لولو هلوقو "'

 هاَشَن ول ئلاعت هلوقك اهفذح روبجو ىرخالاب نيتلخل ىدخا طانبترا

 تكستو لام ىل ناك ول. كلوفك,الصا باول نح روجو : اًجاَجْأ هاَنْلَعَج

 0 لابكْلا هب تريس انو 5 0 دكاعن موف دينمو تلك تقفل 3
 ا 5

 ملاعت هلوقك هدانو فطعلا واو دنع ني زوجكو ةروسكول



 و اه“

 تلق درخأ َنّدإو كنآ ىنتأل نإ كلوق ىفو اوُنَبلَي ال 2 و 85

 ' ش ل ل

 ليلعتلا فرح فوشأا ١ .فانصا كراك

 ىلا نسحب ىك لوقيف هميك هل لوقتف انالف تدصق لئاقلا لوقي يك وهو

 انوذح ةيماهفتسالا ام ىلع م فرح لخد هملو ةيعو هميق لثم هبيكو

 ةرورتم نييرصبلا دنع ىهف اهبارعأ ف فلثخاو . نكحسلا هاه.تفحو اهلا

 قرأ امو انام لعفت_ نك كلف, كذاك رصم لعفب ةيوضنم نييفوكحلا_دنعو

 ىَك دعب لعفلا ٌباصتناو لنصف ٠ع باوصلا نم اديعب ّلوقلا اذه

 لعفت كل .تلقف اللا تلخدا اذاو نأ رامضاب واءاهسفن اهب ّنوكي نأ ام

 ض2  تءاج ققوا لسسف : 2< لعفت نأل تلق كاك. ةلماعلا ىهف

 ليمج .لوق ىف نأ اهدعب ةرهَظم

 كرد أ ابيك كتاسل * اًضام َتْحَحْصَأ سانلا ّلثآ تلاقف *

 عدرلا "فرح فركمللا فانصا نمو

  اكلذو ةيبنتو عدر -- جاجولا لاقو رو عد ر رع هيوبيس لاذ. الك وهو ٠

 نع خداترا“ ىل ةهبشو كضغبي 'نالف وحن هكنت ايش كل لاق نمل لَك كلوت

 سلفا الكر نئاَقأ ىبر هلوق دعب ىلاعت هللا لاق 53 اطخل  ىع هبنتو 56

 انقر رادكملا نم مركب 3 نتا لع ايندلا ىف: غارويأ نك مثال ىتذك. الإ

 ] © حالصتسالل نيحناصلاو ءايبنألا ىلع فيضي

 تتاماللا "فريكلل :فانصا "نمو

 لولو ول باوج مالو مسقلل ةيطوم ا ماللأو مسقلا باوج 6 فيرعنلا مال و
5 
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 ” اماف ىلا مالو ةيفانلاو ةفقضملا نأ نيب ةقرافلا ماللاو ءادتبالا مالو رمألا مالو



 ادأ

 .ءارج هيف مذقت ام سيل ىقيطعأ ول ىتلأس دقو ىنذأت نأ نكينآ كلوق

 ول باوج فذحو فوذخ هازللو رابخالا ٍليبس ىلع ادراو امالك ٌنلو امّدقم

 وحر لعفلا امهيلي نأ نماّذب الو لف. رعشلاو نآرقلا ىف ريثك
 رهاظلا هرسفي لعف رامضا ىلع َكَلَع هْرْمآ ناو َنوُْمَت' متن ول ئلاعت ةلوق

 قى بجو لعفلا امهبَلُطَلو سراح ورمع نأ الو بهاذ كيبز ول وج م 0

 هتمركأل قعاج اديز نأ ول كلوقك العف اهربخ َنوكي نأ وَل دعب ةعقاولا ن

 قرضاح ا!كيز نا ول تلق ولو هب 8 دعوي ام. اوُلَعَ مهن ولو ئلاعن لاقو

 ول كلوقك قنمتلا علم قال ءئبكك كقو لطصف 6 ع رم“ همك ذل

 عفرلاو بصنلا ىتذحف ىف روججو ىنينأت اكتيل لوقت ابك فقد قال

 + اوُنَفْنُيَف فحاصُملا" صعب ىفو َنوُنعْنُيَف نعْذُتْوَل اوُدَو .ىلاعت: هللا لاق

 فقلطنمف :كير امأ تلق اذا 59000 لاق :طرشلا تعم اهينواعأ, )لاكش

 < اهل مزال ءافلا نأ ىرت الآ قلطنم ٌنيِرف ءىث .نم. نكي امهه تلق” كتاكف

 كمركأ أ نذا لوقتف كيبتأآ انا لجرلا لوقي .ةأزجو باوج 00 ل

 ٍياَجَولا لاقو :هئايثا يلع هل ءارج ماركا تريصو هب هَتْبَجَأ دق مالللا اذبفا

 لبقتسم لعف. ف ند لبش امناو . كمركأ ىلاف تركذ' امك مالا اك نا اهلبوأت

 نان .كّنيجأ نذأ كمركأ انا كل لوقي نمل كلوقك اهلبق ءئت ىلع نيتعم ريغ

 نأ. كلذكو لاحلل 2 نا 'اهتّيعْلَأ .ابذناك كلاخا نذا تقف ثداح :

 نأو كيركأ ,نذأ 1 تاج با وكدا د ادتبم ىلع اهب تدمتعأ

 ريتك لاق ُلَعْفَأ ل نذا هللاوو كنآ نذا 1

 #1 اهليقأ دل ندا اهنم * 7-0202 4 اهلقمب يرسل نيب دس 2# ١

 َنّذاو ىلاعن هللا لاق نايجولا اهيفف لعفلا نيبو واولاو ءاغلا نيب تعقو اذأو
-« 

 | اسف

 1 0١
 7 ا 0

 -: نيل 0
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 طرشلا افرح. فرثلل :فاتنمأ نمو

 ارجع 'ةيناتلاو :اطرش ىّلوألا نالعجتف نيتلمج .ئلع نالخدت ولو نأ امهو

 لعنلا لعجتا نإ نأ الجو تنكأل |ىقعج اولؤاويصأ ىبرطت نأ كلوقك

 ول ىلاعت_ هلوقك الّيقتسم ناك ناو ىضملل .هلعجت ولو ايضام ناك ناو لابقتسلل

 لابقتسالا ىف لعتست ول نا هاّرَقلا معزو متنعل ٍرمألآ نم ينك ىف مكعيطي

 نتاسم انركتحم نأ نم نإ باب 4 ن ا ا. لوس 0

 عفرلاو مز هيفق ءاوج عقو !ذاف 0 عقو ارخأ] اهدحا 86 كينكو 0 الا

 50و

 ا

 »+ | موج الو كلم بياع: ال: لوقي ٠ 'ةلتسم قوي ليلَخ كانتا ناو 4

 الف [بخو ًادتيم.وا احم, ايضام وا. ايهن ؤاءارمأ ةازلملا ناك راو ل مف

 ىتمرك) نإو هبرضت الفن كبرض ناو همركاق. تيز كات نا كلوقك ءافلا نم.َّنْب

 ” طي مالا لع نيج اوك امركم مسنات اءددج نأو سما كتمركا .لقف' مويلا

 رماقم اَذأ ماقيو . د« :اهركشي هللا تانسلل لعفي نم *« هلوقك دذوذشلا ىف

 هد 11 ناب ل يسكر الور ب لدم بصف باع نوطنفُي مه اَذأ ىاغتا هللا لاق ؛ءافلل ٠

 نو اذك ناك رسبلا رجا نإ حف. كلذلو اهنيك ىف كوكشملا لمنال ىاعلا

 ناو. انكم :ناك نالث تام نإ لوقتو .ميغملا بلا ىف.الا كتآ سمشلا تيعلط

 اال ب ايفا نوي نولغم ميغ دتقو وأ هلا هيف هي 1 وم ناك

 ظ 1 ىلاعت. هللا لق ىيكأنل :اهرخآ ىف ام ةدايز عم هيج نتف

 ” داع يبسط نأ ويلا نيف .اًماف «. لاقي ىذه :ىّتم مكتبي

 واو :همّدقتي ال هْيَح ىف ا فانف تءايفتسالا“ 00 كنس
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 لخد اذاو ردصملا لبوأت ىف هعم نانوكيف .ىضال او عراصملا ىلع لخدت 1

 قكبااو اق نو يوك نأ ذيرأ كلوقك الّبقتسم الإ نكي ل عراضملا ىلع

 ظ وقى معانا فرحا الو "ع ميحل اب ناجل
 * مئاوجلاو لكلا تاَلْع ىَفّطْتَس * هذه قب يطول قطا قم #

 عم قو لبيصف < ْنَأ ةريظن ى ىتلا نيسلاب .ءاج لايتسالا هيلع اع '
 ميمثو ليسسف ع افرّيَخ ىف ام عم نأ ةلزنمب اهراضم وأ, ايضام انهلعف

 ند د ولا ىذ تيب' نودشنيف .انيع ؛اهتره نؤلوك َكَسَْو

 تكول كيضلللا قر ىقرب منك يح ختعتع قر كسك حا + ةلونم جا

 ماهفتسالا ارح فولمل فانصا نمو 1

 لغو ناوابح هرم( ليز ماقأو مما نيزأ كلوق وح ىف ُلَقو ةزمهلا انو

 وربع ما كدنع "قيرَأ لوقت اهتاخا نم اهباب ىف افرصت. ّمَحَأ ةزمهلاو وربع نرخ

 فيو ثررم كل. لاق .ىمل لوقتو 'كوحا هو 1ديز برضتأو «تبرضا !كبراو

 انك. انَيَح !وفعاع ةسلكرأ فلعتمسللا لاق هكر ةعاكلاو ىارلا لرد اهعقوشو كيزبأ

 +. عقارتلا هذه اف: لَه عقب الو َعَقو امي اَذا ا لاقو هَنْيِب ىلَع ناك نْمَقآ َ

 اهلبق فلالا اركرت مهلا الا ْنَم ىتعبب ْلَح نأ هيوبيس كنعو لسسسف

 هلوق ىف اييلع اهلوخد ءاج كقو ماهفتسالا ىف الا عفت ال اهنال

 *  مكألا ىذ عاقلا مْقَسِب انوأر لأ * .انتدّشب عوبري سراوت يا ع

 لاق ُلُيلَكْلا اهيلع لد اذا ةرمهلا فّدحتو ا

 * نامثب أ محلا: َنْيَمَر عبسي * ايراد تنك ناو ىرْذَأ ام َكِْمَعَل *

 هويح ى+امم عى رريدقت روج ال مالللا ردص .ماهفتساللو .لكدسصف

 < كلذ هبشا امو اديزأ تبرض لوقت ال هيلع



 انزل

 رخحمبر م مم

 اهدعب عقو ناو اهنوعجرَت نينيدم رع مك نأ ١ وَ لاقو كبر ًالملاب

 اموق برنم نمل كلوقك بصان وا عار دست اكد عوقملا ا اهيوسنم مسأ

 اريخ الَقو كلذ نم اريخ الل لوقتو هيوبيس لاق هتبرض الول ىلا اديز الول ا

 داع ينم نايل الع ىعم: لاح غفر روحو لاذ. اريخ لحفت القا لا كفلذر نع

 ير لاق كلف نم “

 اللا ها دولا قوس قي ع كدت خيل بيدا لع َنووْيَخأ

 ىف ابهو هريغ دوجول ءىشلا عانتنمأ وو مخآ ىتعم امولو الوللو لسسق

 ) ع رح كليل لَع الرول كلوقك اًدتبم ميسا ىلع ناتلخاد هجولا اذه

 بيرقتلا فرح فرثل فانضأ نمو

 ديا لك ىنولا لوف عنمو. لعش فخ تلق.اذا: لاخل نك ىصاملا هبي ؛ىقاوهو

 َلَعَف لع باوجن ْنَق امأو هيوبيس لأ عقوتنلا ىتعم نم هيف لب الو ةولصلا

 ء ّمبْخْل نورظتني موقل مالكلا آذه ليلخل لاق» ّلعفي امل باوجن اضيأ لاو

 نأ مهلوقك عراسملا ىلع لخد اذا امّبَر ةلونع ليلقتلل نوكيو لسسسف
 لغفلا نيبو هنيب اسر لصصفا م قدصي دق بوحكفلا

 .حْوَط روجبو ارهاس ثني ىرعَل دقو تنسحا هللاو دق كلوقك مّسقلاب

 داوقك مهف اذا اقدعب لعفلا

 ” تلا يامال د نوح قل "ع » انيك نا ةايع نكران 1

 لابقتتسالا فورح فرم فانصأ نمو ظ

 ابك ّلعفي ْنَل باوج لعفيس نأ ليلدمل لق ّنَلو الو نو. نيسلاو َفْوَس قو
 >0 ودع قو ساق .هانصتتلا نم لعفي ال ىف امل ٌلعفي ال ٌبارج َناعفيَل نأ

 لعفأ فَس لاقيو نأ َنيمأ نم ليق ابيك هتفوس هنمو سيفنت ةدايز ىلع



, 

00 

 زب

 يسفتلا امرك فرلملا فانصأ نو

 هموق نم ىأ ُةَمْوَق ىبوم َراَثُخآَو لجو رع هلوق وحن ى لوقت نو ىَأ اهو
 معاسشلا لق هموق نم ةانعم وأ هموق نم هريسفت تلق كذاك

 لك واقل نصح بر تيظتو حج ةيقح تنافي ن1 ديس ح١

 1 لوقلا ل ىف لعف دعب الأ قأت الف ةرسفلا 5 أ و نصت
 هد هرع د 0 ده

 5 مهعربأ ايرايرلا هاجد نونا قو نشا ل - ُالَمْآ 1 فلو ىلاعت ٍ

 احر صم : ناجل تقرا ابطا قم

 ىلاعت هللا لاقو 00 ىا عنصت امو :تعنض ام ىنبختا كلوق ىف ّنأو اَم او

 ىلاعت هلوق هب رسف دقو اهبحرب ىا تبحر اًمب صرالا مهيلع تقاَصو

 رعاشلا لاو. اهات امو يو

 «: اًباعَذ هل ٌنِيِباعَك ناكو .* ىلايتلا ٌبَقَد ام ِهّْرَملا َرْسَيا « ٠ رثا

 ىلاعت .هللا لاقو .ّلعفي ,نأ لجأ هاو ٌلعفن نأ نيرا ورع ءاج) يشل

 زم بسلا نيبو وبسس دع ارتلا ا[ فداك ل
 لآ امب اهيبشت' ْنَأ هعب ّلعفلا -
 * .اَنَحآ. ارعشت ال نأو:مالسلا ىتم « ابكتبو ءاهسأ ىلع نارقت نأ « ا

 ظ : - َةعاَصْلا مي نأ دهاجتا نعو ٠

 ضيصضخلا فورخ فرخ ٠١ قانصا ثدو 5 1

 م المو !دير.تبرض امولو !ذك تلعف الول لوقت: الو: التو ,اموَلون لول كو.

 ضام لعق ىلع الا لخدت الو لعفلا ىلع دّثَحو: ةعاطبقنلا قيرقن تيتا د

 اًمينأت اًموُل لاقو ٍبيِرَش ٍلَجآ ئلذ ىنَئرَخُأ لول ىللعت هللا لاق ليقتسم وأ 0
 أ د

03 

/ 

1 

2 : 5 
 ١ 8 4 . يع ع

 1 نإ كا لا ا



 ادع

 + نسلم ىلا بهذم ىلع ىاياو هانا ىف اميعمجو ابيثينتتو ءايلاو داهلا فاكا

 ةلصلا فور فر ا فائنضا" نمو

 5 لكصالا !هيز تيار . نأ ام كلوق وك ىف ءابلأو نمو الو امو ع 2و

 © نهءد ن

 ديرد .لاق ىفنلا ىنعم تدحأ ةلص نإ“ لو كتميأر :

 ن0 2

 ني 5 د برص فني ىناع مدوبيلاك د كب تعمد 0 تيأأر

 ا 5 دز نأ ى قيكوتلا يفرح فدارتتك اندارق يفن افرح امينا ءارفلا دنعو

 سرا قمر محم نيلج لام عل ىضاقلا سلج نأ ام ىنرظنننا لاقي بقو

2 

 اكيقاول نأ هللاو ام هنمرككا ءاج نأ امل نأ ةدايز ىف لوقتو لصق

 اًبّناو ام رمأل تمجو دوج ام ريغ نم تبضغو ل تاصف ل كييقت

 اَمِبَف ىلاعت هللا لاقو َكَنَيرَأ ام نيعبو سلجأ سلج اّنْيَأو قلطنم اديز
14 

 0 لاقو ليلق 6 .لاقو مهل تنل دلل نِم ةامحَر ايبق لاقو مهقاتيم| م مهضقَت

 < نوقطتت مكنأ اَم َلْثِم لو ةروس تلرثأ اَماَذاَو لو ْتْيَضَق ٍنيَلَجْتْلآ
 مسك اَلَق لاقو َملعيل ى باَتكْلَأ ْلْعَأ مَلعَي الل ىلاعت هللا لقو لصف دبع حسب ورام دوت د جب نحر

 "اه ةةنمو لي عنب امو ىَرَس روح 3 0 قي ىاسكلا لقو موجَتلآ عقاومب

 | هال د الا لإ دل لل ع ١ ذو دش
 دعس 2 م

 ادد ات ناجب ام نعت هلرق وج 3 كدر وحامل ياخ ف 8

 فلاَخ نم لح لاقو كيوم نم لَ ىلاعت. لق ىفنلاك ماهفتسالاو ٍييذَن اكو

 ءابلا ةدايزو لي ب باججالا م هقدايز شفخالا  نعو دلل مس

 000 اهنح نباو تيم ام وك ىف ىفنلا ديحأتل
 2 ام

 < للاب



| 
 ل

 ذقو ءارلا رسكب اهوجي ٍرْيَجو  ماهفتسالا باوج ىف لبنسُم الو لَجَلأ ”لوقتق

 لق فت
 مو

 *« هرئامك تكبأ تناك نا ميج ْلَجَأ * بّرشَم ْلوأ سودرفلا ىلع َنْلُقو *

 لاق .كل نأو 1 ىعمب 0 9 لاقبو

 2-2 : 0-2 - 2ك ًُء

 وا انا ذك نك لح زيختسلا كل لف ا 5 : الإ ليعتست ال ئاو

 اولا امهنع هللا ىضر 0-0 نبأو باطل نب ٍِغ ةعارق ان 1 قم نيعلا

 معَتلا امنا ممع لاقف فلاب مَعَن اولاقف ءىتش نع اموق2لأس مغ نأ خو : ْمَحَل ٠2

 + برعلا نم سان ةغل ءاخلاب مك نأ ليم نب رضنلا نعو مع الوقف لبالا

 نينكاس نبب عجإو اهنيكست و ءايلا تف هجوا ةتلث هللا ا ىفو للتتسعف

 يفق وسلا فيرعتلا هالو

 ءانثتسالا ورح فول : كا ا :

 + تاغللا ضعب ىف الَخَو اَذَعو اَشاَحْو الأ قو

 8 0 0 اذ وح ىف باطخلا ةمالع نانفخأللا دانلاؤأ قالا“ اهو
 سادسا نيا

 لو مكن 0 مُكَلُذ لاقو 1 ىَملَع :اًمم اَْكلُذ ئلاعت دللا لاق“ ٌمئامصلا

 زمكل اَنْلَعَج مُكَلوأَه لانو نجل مكلت نأ :لاقو ديف ىتنمل يذلا نكلْذَ

 مابعتوت ل يط فف د + قارا ومنا اقدنأ ”لرككو كبَر 06 تلْذَك لاو



 مع

 لاقو .« لاجتس ةراغ َلْبَق ىاكصأ اب الأ * لاقو

 ع2 ملا هرمأ ىخلاو ايحأو تانمأ“ *:. ىذلاو َكَمْصأو ىبأ ىخلاو امأ «

 اذه ”كلوقك رئامضلاو ةراشالا ءامبا ىلع اه ليخدت ام. ثكاو - لسصف

 ٠ خلاد .ةبشا ' انو "ان ىئهبااهو اذ كنا اهون اذا وهذ اهو افانانا اهو دنذهو

 سرج الكف مون ءالاو-رأ نو لوفي انآ ل لالا روم ةكيو» لامست كبمف

 يلا عدي هَيَنذأو ضرفو هبلصقو: يع : هيرو ئغيسو وأ بْيَلُك نبا

 مو هللاو مع لوقبف ءاه هنو ىع مهضيعب لدبيو هيلا ظني وهو ةيبأ لنا

 دللاو معو هللأو اع لوقيف انبع مهضعبو هللاو

 ءاونلا تورحت قف فاما فو

 ةتلرنم وه نم وا سيعبلا ءادنل لوألا ةتلتلاف او ةرمبلاو و ايهو ايأو ان و

 رمل لابقأ ىلع :ىدانملا صرعلف ادع نم اهب ىدون !قاو“ ءاس وأ ا

 + ٌةضاخ ةبذتلل وون بيرقلل ةزمهلاو كد :ل ةوعدي امل. هتتطافمو ةيلع

 اهل“ روضعو هطتفنلا هدم راصقتسا + للا :اي و“ بر اين دخلا لوقو +لكتسنف

 < راوجلاب ةباجتسالا ىف :ةبغرلل راهطاو عامتسالو لوبقلا ناظم نع ذاعيتساو

 بابجيالاو فيدصتلا فورح فريمل فانصأ نمو

 مالك نم اهقبس ان قرص معت .اماف نأ ىأو يجو لجو ىَلَبو معن كو

 كلذكو: ءلوقل اقيدصت َمَعَي مقي َرْذ وا لير ماق لاق اذا لوقت تَبّدم وأ يفنم

 تلقف كيز مق مآ وا لير ماقآ لاق اذا ماهفتسالا فرخ دعب نامالثلا عقو اذا

 لاق نمل لوقت ئفنلا, لعب امل بانججا ىَلَبو ةرمهلا دعب ام تققح ىقف ِمَعَن

 00000 لل لاس دلل لالا طك لقا ىلإ ىلب تير: نقي الآ وأ تير" قيال
 كيز كانا لق لئاقلا لوقي ةصاخ بخل . ف لا اهب ىلصي ديجتال انطيف



 رع
 هم

 ىضاملا ىلا عراضملا ىتعم بلقل امّلو ريو لصف ع هللا كا ال كلوق

 َلَعَق ْنَق ُيفن لفي اَملو َلَعَف يفن لعفي هل نأ ومو اًنرف امهنيب نأ الإ هيفنو
 راظتنالاو عقوتلا ىتعم ثنّمضت نا اهانعم ىف ثدادزان ام اهيلا تمض .قو

 فيقع قو رهكلا رعتنم ذو مدن لوقت كنا ىرت الأ 55 نامز لاطتسأو

 نود اهيلع تكحسيو هنقو ىلا هعفني ف نأ ىلع ناك امّلب ةتلق اذاو همدت

 ىف ْنَق ىلع نكسي ابحت املو.ىل املو تيجرخ كلوق ىف اهنخا

 ىفن نم ال هيطغت ام ديكأتل نّلو لببضصف._ « « دق َنأكو +

 ملا ج سربيآ ىل .,تلق تددشو تدكو !ذاف ىاكم مويلا ح 2 ال لوقت ."لبقتسملا

 ضصرالا .حربأ نلف لقو نيرججلا عمجت .غلبأ ىتح حربأ 3 ىلاعت هللا لاق ىلاكم 6

 اهثودت افلا لاو .يذيحاب تمي نأ 3 :اهلصا) ليلك لور ا

 1 جحصلا وهو هسأرب افرح هيوبيس دنع ىعو ل فلا نيم ةلَدبم

 ةيلعفلا نيتلكل ىلع لخدحتو لاثل 0 60 ةلونمب نو 0

 ال نوعبتي 95 يلاعت هللا لاق رمق كيز ناو كي ليز موقب نأ كلوقك ةيمسالاو

 هيوبيس دنع سيل َلََع اهلاعا روج الو هلل الا مكحلا نا .لاقو نظلآ

 < دربملا هزاجأو

 :ةيبفتلا ليو طخ نع هلاط فانرص( يرق ظ

 ارع نإ الأو اذك ٌلعفا اهو فلطنم اديز نإ اه لوفتت اًمأو_الآو اه قو

 ةغيانلا لاق َنلَعْفأَل هللاو امأو لعفت ال الأو ٍبراخ كقا .امأو بابا

 * دّلَبْلا ىف هات .دق اهبحاص ع ناف * تَعَفَن نكت رف ْن دوإ ةرّخج اق ع نإ اه هب
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 * ايل اذو اه ابل اذه مهل تلقف .* انبي يتسن لال انتوا حل *#

0 



 لذ

 لو نس نمو :خوشتلا اناو' ةقفلا انا: ملعتو نيِريس نبا "وأ نمل

 ٌُتشلا هضرتعي 2 نيقيلا ىلع كمالك لوا ىسمب وأ عم كنا لصفلا نم انو
 ىدرافلا ٍنَع وبا ييشلا نعي لو كشلا ىلع ىبم هلوا نم كمالك اّمأ عمو

 + هّيلع فوطعملا لبق اهعوقوو ؛اهيلع فطاعلا لوخدل لفطتلا فورحتب ف امنا

 الف" هيلع قوطعمللا فلاخم اهب قوطعملا نأ ىف تاوخا نكلو لسشسَتو الو

 كولا حونع بارضالل لد ورع ةلمويز كاج كلرقك لوالل تام 12 فوت

 ٌكلاخ لب مكب ىءاج امو ورع لب ليز ىنءعاج كلوقك ابّجوم وأ اًيفنم

 ٌةضصاخ ىفنلا دعب كاردتسالل تناك هلثم ىلع دِرغم اهب تقف اذا نكلو

 انيس ىف لب ةريظنف يلم فطغا امو ريع كل اديز- ثيأر اه كلوقك
 ير اجدع جر عا يحقن قير نعاج لوقت با.ججالاو ىفنلا كعب

 0-في نق ع نلت

 قتلا فورحح فرامل فانضأ نمو

 كير امو لعفي ام كلوق ىف لال ىفنل اًمف نأو لو انهلو قو“ لو ام و

 لعق ام. ككوف ى-:لاتللا نم 'برقملا ئيضانلا يفنلو نينغللا ىلع اقلطنم وأ ينط

 اذاو لاح لعف ىف ناك اذا لعفي وه لّئافلا لوقل ئفن :ىهف اَم اَمإ هيوبيس لاق

 و لخلف ع لعق ام هللأو ليق هناكف 'لعق ام هيغن ناف لف نعل لاق

 لوقل ايفن نوكنف ال امأو هيوبيس لاق لعفي ال .كلوق ىف لّبقتسملا يفنل

 ال47 كاعشا وأ لوف لا ىعدابملا انها قت“ ىقو لعفلا عقي رلو لعفي وغ لئاقلا

 خغ اًماع ايفت اهب ىقنيو * اهلعَف ال ُيِيَس مآ ىف * هلوقو لص الو قدص

 كيز الو ةأرما':الواراؤنلا ىف :لجت) "الا كلوف خخ“ ماع دعو زادلا ىف لج ل كلوق

 ىف .كادكلاو ”نهنلا  قيسيو ّنعفت ال كلو .ى مالا يفنلو- ونع االو رادنلا -ق
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 لوقو اج بابلا اولخدأو ىلاعت هللا لاق كمايقو كدوعق نايس و ٍبِلاَْخِو

 :فوبيس لاق ةدخاو ةصقلاو !اذجم ؛بتابلأ اولخدأو ةلدح !ولوقو لاقو لح

 تلق كناك رايكألا نم اهب ّلوأ نوكي هاإبأ كميدقننب ةلونم لجيلا لعجت رو

 عافلا نأ 8ك بيترتلا ىصضنفقن ىتحو متو .عافلاو :لتئيصحلا تررمه

 لاق تال :لهمب هد مثو ةلهم م 0 دعي ا 58 بجوت
 رو د

 0070 7 0 ل 00 لوقو 7 َهِءاَجَع اهاَنكلفُأ يرق 17

 ماود ىلعو اقءاج دق .سأبلا نب مكح ايكلقت امل هذا ىلع نوبت الا

 نفر ارح ايف قطعي ام. نوك .لاايبن ٌبجاولا.ىتَحو.: هتابّقو ءادتفإلا

 كلوقح 58 وأ ةايبثألا ىناعحح كامل تام كلؤقح 50 امأ هيلع فوطعلأ

 5 3 نحب .مكلا قيلعتل اهثتلت مآو اماو وأو ء ةاشملا ىتح
 وع
 قعاج كلوق ونحت مطاهفتسالاو .مالو بخل ىف ناعقت امأو وأ نأ الا سن

 1 و

 هسأر اما برضاو درهظ وأ هر ٌبرظأ و وربع اَماو كيوت امأ قعاجبو ورجح أ كَ

 ال مو .هابخا اماو هللا تبع ام. تيقلأو كا را تيقلأ و هرهظ اًمأو

 ين لوقت اضيأ ربل ىف عقت ةعطقنملاو ةلصتم تناك اذا مايفتسالا ىف.الا عقت

 ليوم تاج هاف أ لبال اهنا * يبخل قو هع ما كدت ى برأ ماشا

 زرع مل .اكدنح :نيزأو ورع وا كديع ,نيزأ كلوق ماو أ نيو

 وأ ملعت_ ىلاثلا قو :هنع لاس كو ىكيح اكدحأ نوك ملعت , لوالا ىف كنا ١

 لي ل 72 نينغتلاب ةيلاطق تين هنيعب تماعت ال الا ل اهدحأ

 رييختلاف ةحابالاو رييختلل اهنا مالا ىو اكشلل امهنا ربل ىف اماؤ وأ ىف لاقيو

 سلاج كلوقك ةحابالاو كاذ اًماو اذه اما ٌدُحَو اريع وا اهيز برضا كلوقك



 ش |

 اب * رعاشلا لو اهنم اع ىذلاو 0 رامضأ ىلع كلذ ربع ىناسكلاو

 © نييضبلا دنع هتلع وهام تركذ ىقو + اعجاور ىجصلا أ

 تذنظ ىلع تكس ابك تكستو يراخ اذيز نأ تيل لوقتو للسقف

 0 ىلاعت 007 نوخت وأ 58 2 3 8-5 م 7 8 ِك
 كف هب 3 تيأس د

 انيْيف جمل 00 و نم كلذ امَكَناَجَر ىلع ' اَنهَنَمَل ١ اَبَعْذا هانعم ىشخ

 لت طق نوصاع رح ىف ىو :بضنلاب َحلّْطَأَ نر ىنمتلا ىتعم

 رعشلا ق ءاج لقو -'َتْيَل "نع اهشاق مثاق ؟ناير : نأ لعل شفخالا راجا ناقو

 :ةونف“ قصتي ىتناللا نم َقَيلع « ةملم ملت نا اموي كَلَعَل <

 0 نع لغو لعل تاغل اهيفو ”لتنضف + ئَشَع ىلع اًسايق

 سلا < اييرغ تدير لك اهلضا نأ ساتحلا» ىلا انفو 2 وعلو

 : ىطعلا فور ىلا قانا نمو

 دلو .ةليج ىلع ةلمج فطعو درقم ىلع درقم فطع نيبرض ىلع فطغعلا
- 

 قوطعملاو كوطعنلا عمج ىلع اهنعبرا ىتحو مشو داقلاو واول ف خا 5 كح

 هوخأو لغات و كعقيو موقي 0 0 ليز ىنءاج لوقت مكح ىف هيلع

 ف يلعفلا نيبو ءىجملا ف لجرلا نيب عيجتف كلاخ فاسو : نماقأ وك رفاق

 ارعق ؟ديز تبرض ةءللذكو .لوصلمل ىف نيل يتومضم نيبو. ىيز ىلا اهدانسأ

 لعب قرنفت اهنأ 0 5 مرصع نموقلا تير و نوعا“ كارلا تبغ تقدر

 دملا وكمت ن أ ريغ نم فلطملا عمجلل وأ 1 ا تسع ١ يي

 نارفالا لب ستحاو"كبقو ىف اعمتتجج نأ ”الو رخآلا لبق مكن ئف الخاد هب

 ه6 ع

 ركب 0 ناسا "و درست مويلأ ليز 0 :كالوق وك انيسكغع زداجو نازباج



 ن ا 92

 « هنأ تلعن تدك كقو ك #* الع دق بيش َنلَقِبِو *

 .لعل ىنعم ىلا خحوتفملا جرخلاو اهبكارو نأ رييؤلا نب هللا دبع تيدحج كو

 انيع اهتوت ميمتو سيق لدبذتو امحأ ىرتشت مكن ووسلا تأ مهلوقك

 1 د 20 5 كه

 ايططوت كاردتسالل ه مك للا لوسر اديحن نع ديشأ, لوقتق

 باجيالاو باججالاب ىفنلا اهب كردتستف اباججاو ايفن نيرياغتم نيمالك' نب

 ه ازع نك دبر :نعاجو ىنءاج اريغ نك كيز_قعاجي ام كلوق سكلشو_ ىلا
0 
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 كيز ىنقراف كلوقك ظفللا ىف هنلونع ىنعلا ىف رياغتلو لصف 2م ىجحي

 اًريثك مهكارأ ولو ىلاعت هلوقو بباغ جنا نير نءاجوب ضخ ا 0
 ملا

 ام نمنضتو ىفنلا ,ىتعم ىلع ْمّلَس هللا نكلو. رمال ىف متعَراَتتَلو متْلْسْفَ

 0 ١ 5 0و ا 0 0
  0ع 5

0 
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 اهل نيف فاللا تمكق املف .دسالك !ديز 5 نتسالا "نير أك كلوق 0

 كّمالك ناب انها كنا لصالا نيبو ةنيب لصفلاو رسللا ىلع ىنعم او اظفل ةزمهلا

 لتسف « تابثالا ىلع هردص يضم دعب مثو ممالا ,لوا نم هيبشتلا ىلغ'

 ظ لاق اهليع لطبيف.ففخحتو

 0 ناقح ءايركا نك نوللا فرشم رخو 4 5
- 

 ع 2 هد . 3-3 2 90 د 2 /

 ناك #« هلوق ىفو * بلخ اءاشر هيديرو ناك *  لاق اهلعي نم مهنمهو

 ءارقلا نع زوججو .ثرن. اَنَتِيَل' اي ىلاعت هلوقك ىنمتلل ىف تاسبيل < نأ
2000107 

 ايناق اذيز ىنمتأ لاقي ابيك امد اذبز تبيل لاقيف 9ع ا شو



 ا

 ىقنلا فرح ةعيرالا فرحالا نحا اهنم بهذ اع ضوعي ةحوتفملاو اه تح

 عيمج امل لك ناو ىاعت لقو فلطنمل كيز نإ لوقت نيبسلاو فاسو كو

 1“ اوذشتاو لامالا ىلع مهتيتويلا امل اك ملا قرقاص انندل

 « فيدَص تناو ٌلَكْبَأ 3 كقارف .« .ىتلآس الا موب ىف. كّنأ ولف

 ٠ تييفاكلا نيل كنطت نإو لو نيلئاَعلا نيل لبق نم تنك َنإو ىاعت لاو
 نويفوللا ىشناو نيقسفل مهَرَتكَأ اَنْدَجَو نأو لاقو

 0 كيتملا ةيوقع كيلع تَبَجَو #2 اًملسمل تلتاق نأ كبر هللاب 2#

 - 03 0 < هس

 5000 تيز 1 ا لوقتو هيَ قتيبتت نأو كنسفنل كني نأ أدورو

 رمل ْنّيَحْلأ نأ ٌمِهبوُعَد مخآو 0 لاقو فقلطنم كير هنأ ميدقتلاو

 30 20 20-2 ا ا ذح ون 20 3

 7 ع 4 نا د كف ناسا نرخ 5 1 تل 5 باد 3

 262 320 2-02 ناحل 5 ب اح

 , تا ولطإم مكحنه“ ناوكيس__ ناحيلع علقو ليعأ ىو اداب ىلاعت هلل
- 

 نأ بيج ةففخ وا ةددشم ةحوتفللا ىلع لخدي :ىذلا لعفلو ليسسف

0 

 هلوقو نيبملا فصلا وه هلأ نأ نوملعيو ىلاعت هلوقك فيقحتلا ىف اهلكاشي
 3م 3 نبع "نعد

 فاخأو وجرأو عمُطَأ وحن كلذك نكي ف ناف مهلا ٌْعِجْرَي 3 ْنَأ نوري اق
 ىل ىمفغي نأ 0 0 ىلاعت هيل نأ ىلع لكحل هسا 0 < نع

- 4 3 9 

 جرختا نأ كتننظ لوقت اعيمج ايهيلع لخاد وهف تّلخ >و تابسحو تننظك

 عفرلاب هتف نوكت 3 نأ اوُبِسَحَو كاعت هلوق ُىرثو ٌيرحاَس نأو يرختا كنأو
 لاق لجأ ىنعم ل نر وسكم أ نأ م رخ 0 لد صف 6 بسنلاو



 وسب

 00 00 معا عنود - د 03 - د -0 - هد نمع اي د سن ع ريب مث
 ل 5 مد 3 ةزنا* 5 :
 نأ للا ىلع جاجا ةأرج نم ىذحإ اهمو نوبذاكل نيقفانملا نأ دكديشي هللاو

 لا فحل طيمدللا 1 نأ ةحتاف ىلا تايداعُنأو عطقم ىف هب فيس هناسل

 اونعو فيرط . !دبز: نأ. كالوق .ىف زاج- .عفرلا 5000 هر ونسال نا

 لحما ىلع المح قوطعملا عفرت نأ اديعس لباوأ اديعش ال بكار .ارشب نأ

 مهرج لاق
 #2 راوطأ ةنافو تامركملاو * مهيف ةريتلاو ةفالخل نأ 5

 عياشت نوكَلو ريمصلا نم بكل ىف ام ىلع هفطع وهو فيعض معآ هجو. هيفو

 فوطعملا رج ةفصلا ٍباَجْولا ئرجلا دقو اهتاوخا» ماس نود 5--- .نأ

 / 5 دابأو بوبغُل ماَلَع قَحأآب يدعي ىجر نإ ل هلوق' هيلغي لك

 ز..نأ لوقت نا َكُمول صمم رن ناف هلل ئضم دعب لل ىلع لمثل

 نوطّلغي بقعلا .نم اسان نأ“ هيوبيس معزو ميغ.ال درج , تعفي ناسمساق ارمعو

 ىنغم.هكانعم نا كلذو :نابعاذ كد درو ككناو نوبحأذ نوعمجا مهنا نولوقيف

 هيد كمل ال فيلل فياس الو . لق امك مه لاق هنا ىريف ءادتبالا

 ريل ىصم امدعب نوئباصلاو .ًادتبا هثاك ريخأتلاو :ميحقتلا ىعف َنوُمِباَصْلَاَو

 ' ٠ تشتاب

 +, ىاقش 'ى-انيقي ام ةاغب“. «,.متناو .اَنأ "اومَلْعت لاو أ د

 اذا الا راحلا ىف اديز نأ .نأ لاقيف ن 6 ١ لاخدا زوج او لسشف

 ناففحتو . لسصف < رادلا ىف اديز نأ اندنع“ نا .كلوقك ايهنيب لصف

 اهدعب .عقيو العا مكا ةروسكلاو 56 نم برغل لدم امهلع لس

 لاعفالا نم نوكي نأ ببجج ةروسكملا دعب عقاولا لعفلاو ٌلعفلاو مسالا

 ماللا ةروسكملا .مزلتو هريغ نويفوللا روجو ١ ربخلو !دنبملا ىلع ةلخادلا



 ا

 < الصاح كّباعَذ :تدنط لصالاو نيلوعفملا ىلث_ فذح ىلع ماظن

 مهني عاقيأ هيف زوتجف ةلكإو درفملا ليتك ام عضاوملا نيب لصف

 اا ا دقملا اربخ اهتناعج نا هللا نتا نأ قرة او لااا كيا ومراتب

 - ايكاح ترسك افوذحم بكل تدق ناو هللا ُدَمَح ِكوُقَم لوا تلق كّناك

 هلوق هنمو

 7 مزاسهلللاو افعل هبع هنأ آذآ د“ اديس يق انك 1ك دا تك د

 فذح ليوأن ىلع متافتو هل نم هيضتقي ام اذا دعب ام ىلع رموتل سكت

 01 ا ا ا ا بكل

 هلوقي .ادير ّنأ ىتح كلذ موقلا لق دق لوقتق  مالللا اهدعب أذتبي هلا نَتَح

 5 حلاص ل ١ م كومار كنف عيادات يلعب ىعت ةراذمل وأ ةفطاعلا 5 نأو

 هلوقو اهايا لإ ةمال عماج“ للا ءادتنالل ةروسكلملا نوكحلو ' لني

 هلوق نصا: خرا امك ىذا .نلكو لصالا» نأ ىلعا « ُفيِعَل اهبح نم ىتكلو

 لخيحت .لخادم ةقلث اهتعماج اذا: اهلو ..انأ كل ئبر هلآ وق اكل ىلاعت

 3 ىاعتت .هلوقو .!كليول رادلا ىف نأ كلوقك نأ نيبو. هنيب لضف نأ مسالا ىلع

 روق .هَللأ نأ. ىلاعت هلوقو ماقتل. ابر نأ كلوقك ركل ىلعو ةَربعَل كلذ ىف

 ارع ناو لكآ كماعطل ادبز ّْنأ كلوقك همّدقَت اذا ربخاب قلعتي ام ىلعو

 معاشلا, لوقو َنوُهَبي ٌمِهَْرْكَس ىقل مهلا كمل .جاعت» هلوقو سلاج رادلا. ىفل
 2 ن مع وني

 2 روفكم ريغ ئَدْنَعَل .ى تامل ىلع 00 عش قوما كيد ىئنصَخ آرمأ نأ د

 ال: ماللا 0-0 ٍُظ ا ريغ وأ كماعُطَل لك تلقف د

 4 ا راع هالو يلام الل اناس ولا كدفلماو هي ماللاب: تدمج



 7 اسم

 ْمكاَبْنُي امنا لاو ثحاَو هلا مكبلا اَمَنَأ ىلعت هللا لق مالكا اهدعب ًادنبيو

 < عارك» نبا لاقو-هللآ

 * ملاح .تنا امَّلَعَل لَعِج اَبأ م َنَرْظُنَو َكسْفَن تاذ ٌيلادو ُلَلَحَت 35

 لاقو

 « اَدْيِقملا راملل رانلا َكَل ثءاضأ *« اّلَعَل سيق َنّبَع اب اًرطَت نعأ #

 مثكا امتيلو امّلعلو امتأل ىف لاغالا نأ الا اهلعيو ةديزم ام لعجج نم مهنمو

 ليلا ذعر امج لآ فيلات 2 ةغبانلا تيب ىورو امتلتو .امّنأو امثأ ىف هنم

 هلل رغم وا كوشما لأ او“ نأ .:لطسضق + .نيهجتولا "ىلع 1+ ان

 اهبلقت ةحوتفملاو اهتدئافب ابلالقتسا ىلع اهعم ةلخإ ةروسكلا نإ الا هناققحو

 ليز "لقا تكس امك نكستو .قلطنم :!ديز نأ لوقت درفملا مكح ىلإ

 ف كلذ لطم اوبر نافع و كلطقن “ذي نأ غلط ليم 0

 ةلماعم اهلماعتو هوك ىالطنالا عم هدجت ال ابيك مييّصلا !ذه.نم ادب

 اديز ّنأ ىنغلب كلوق ىف اهيل اناضمو ةلوغفمو ٌةلعاف اهعقوت ثيح ردصملا

 ردصت الو فقاو اركب نأ لوط نر تبجتو ا أرمع 4 تعمم و فلطنم

 ميدقت مرتلا ادتبملا عقوُم ىف ثعقو اذا لب اهنخأب رّدصت. انك ةلجل اهب

 نيب ريقي .ىخلاو' ليتم: ,هددقتل ليا 1دابو نأ لافي ةلناييلخ ضل
ْ 

 ظ
 ال ةنلصلا .ّنال :لوصوملا .دعبو .هدعب ىح .نيجلا نال لا. فعيو ديقلطنم اذيرا

 لعافلا ناكم وحن ةحوتفملا هيق تعقو كرفملل ٌةنظم. ناك امو ةلمج لا نوكت

 يدقت أل ول دعي, امو: لاعتسالا ىف يق مرتلم :نزفملا المال نعنا 1

 كلذكو كقالطنا عفو ول ىا تم كنا عقوتولا ةقلمتدل قلطنت كقول



 مدع ذل 3

 هنيمي نع نم تسلج مهلوق وح ىف تنازع هرم نع نوفلاكا يخل

 نيرَك ىذلا كلوقك هيبشتلل فاكلاو لصف . م اهبناج نم ىأ

 ١ لخدت الو .* :مهنملا كربلا, نع .نكحضي *. هلوق وحك مسا وشو :كوبخا

 وا اهك لاعوأ مأو * هلوق وحن لش دقو لّثمب اهنع ءاتغتسا ميمضلا ىلع

 ١١ كلردك  نامزلا فر ةيلغلا هادتيال ثنو نمو ءليصتطف 4 + .اًههقأ

 ءاممالا ىف ركذ, نيمدا امينوكو كتبسلا موي ٌّلمو ةعلل موي قنم هتايأر

 5 لاق ةيزننلا انايعوب تلح ؟ ليش يقف 0 2 .ةينبلا

 00 ىكلاو ناتعاملا نجح اص. قم نإ نابرك ىبأ افاعي ع

 ىتعع اديز انناح موقلا مجَف ئلوق وح ىف العف نوكي دربملا ننع وهو ١

 يلا ورش وبا ىكحو بناللل وهو اَشَدَلا نم ّلَعاذ اديز مهضعب َبَناَج

 . غيمألا نبال ناطيَشلا اشاح َعِمَس نملو ىل ْمفْعأ مْيَللا .برعلا :ضعب نع

 ليف م ءوسلا .نم دلل ٌةءارَب ىتعمب هلل شاَح ىلاعت: هلوقو بصنلاب

 ميلر ىف: ىكيوز لستسشسف ع ءاشتسالا 3 امهيفإ مالللا م الخو'ادعو

 رجلا فورح فذخو .ليبستف ١ © هلل ىعم رجلا :فورح نم هميك

 هلوقو الجر نيعبس هموظ ىدوم راتخأو ىلاعت هلوقك هسفنب لعفلا ىدعتيف

 ١ ترم ام لفات يَا َكْْرَمَأ + هلوقو *« حاس لاجإلا ٌميِتْخَآ ىذلا ام *

 اريتك 0 3 عم 2 رادلا تل َىذَذ هللا فغتسأ لوقنوا * هب“

 1١ بر رافضا كلذ ننا ءاج .انمو :اليلق :يصتو ليليبصف ..« راوتسم

 < كوبأ هال ىف ماللاو تحجصا فيك هل ليف اذا ٍميَح ةَبور ٍلوق ىفو مسقلا ىف

 للا نم اهلوعتت ةقاقا امو ل 03 نآكو' نكلو .نأد نأ كو



 ايو

 يشعل كلان هللا مسب ىف ءابلا عم فذح ابك رثكالا ىف افرذح ءايججا ةثأو

 + لاق شعم نم ىرشأو مب" + . وللا كلذ هتوف قطر كَ 0 .

 ل اهنمو 56-5 لعقفلاو ىرسأو كفرت راتفص معصم نمو هتقريف

 3 كير ماق اهبر كلوقح لعفلاو ملا 21108 لخدتف: امن فكك نقلل

 داود“ وبا“ لاق احلا: كير عَ

 < راغملا نيني 0 * مهيف 0 0 5 *

 3 م 5 2 ا 3 -

 دا ةكدكشم ءابلاو ءاغلاب تيرو ةففخ وا ةددشم .ءابلاو دكوتفم' ءازلا كلو

 د 5 3 25-502 0-2 ات

 يامتاع

 هللات :ي واولا“ نع ةلكبمأ اعلا رمك :لعفلا فذح ىكئع اهنع تلدبأ هللا

 ريظملا ىلع لخحت 0 ايلاف علل برت شفخالا  ىور كقو ةيصاش

 قح اهناصقنل .رهظلا :ىلع الإ ا ال زاول 1 كبو دالاب لوقت ها ممل

 خاواولا نع ”اينناصقتل لخاآو: ىلع الا مهظملا خم ليختخ ال”ةاتئاو:' كتبلأ

 هللا لاقو رميها انيلع شق 0 هيلع لوفت ءالعتشالل ةلكرت لكشف

 تررص عاستالا ىلع لوقتو كلفلا ىلع ككعم نمو تن وَعَسآ اَذاَم كاعت
6 

 5-0 هم ب د نه ء نا.

 مث ام َدعَب هيلع نم تَدَع * هلوق وك يم( سا كه درج كاكا كيال

 كر كلوقح ةزواجلاو دعبلل نحو ”لدسسضف © هوَ نم انوَمظ

 نع داسحو عوجلا نع هيطأو هلعيدو مهسلاب امنع فذقي 2 نيو نع

 )ا هكبنب نع لمالج ع نيد عابتم ىربعلاو عوشلا لعجح ةنإل ىّرعلا

 ن

 ٍرْذَحجْلَف كاعت :هللا لاو. هنيمي لاب ىذلا ناكملا' ىف هَنَدَب 'ن ايخارتم



 ىف اهدعي .ام م ةفطاع ا هيلا 0 يكرس 07 مهضم كَ

 ىيف ديز كلوقك 0 اهانعم ىفو "للتسق:' ..© ةثلثلا هوجولا ةكمسلا

 0 باوك دانت قر سور تانللاب ىف ظن ةلتمواا عادبملا ؛ىق.:نضكرلا و عضرأ

 مهاظلا» ىلع لسع لع. ىتعم ابنا ٍلْضّنلَأ مْذِج يف مكَنَبلَصالو ىلاعت هللا لوق

 تكرظلا :ق ندانلا يكيبت عدد 3 بولتعأأ نكس اهلصأ ى لع اهنا ةقيقلملو

 دب 8 قى ءاآد هب كلوقح ناسلالا اهانعم ءابلاو 1 طش ا < : ديف

2 12 5 / 5 5 5 2-0 

6 

 ع 5 . 2
 8 ها 1 م أ 0 ككل 0 ىلإ 5 3

 هفيدوسصو مودقلاب ترج 8 ملقلاب تيررصصص 20 3 ختاعنسالا ,نىاعم ايلخديو

 - 3 - - 2غ > هد 2 2 م

 هنريشعب جرخ و ٍهخ 3 ةيبدحاصملا ئكعمو ضرغلا تبصأ نالفبو تحح هلآ

 غل ةنايزم ل هماجو هج سي سرفل الع تشأاو رفسلا بايتب هيلع لخدو

 دن ء نع 7 ن يي مم

 3 نوُنَمْل مكيأب هلوقو ةكلبتلا ل مكيديأب اوقلت لَو ىلاعت. هلزقك بوسنلا

 و للاعت .هلوقح عوفرم أ قوج ع روسلاب م ناس ال رجاحملا دوس 3 هلوقو

 سيقلا ءرمأ لوقو كيز كبسكو اديبش للاب

 32 1 ت2 6 رمك 5.

 -ا# , اَرقَيِم نك 0000 اب * ةمج تداوخلو اهاتأ لح الأ «

 قعاجو ةّبادلل برسلاو ديزل لاما كلوقك .صاصتخالل ماللاو ..لسسق

 لهم ركل, فدو لاعت هللا لق ةديوم مقِت 'دقو. هل.:نباو. هل خا

 ةمضم وا ةرهاط :ةركذ ىلع الا لخحتا الا نأ اهنضمانوتخ عرب ليئلقتلا ةديإو

 داوج- لجر بر كلوقك ةليج وأ درف م نوكن نا اهمّرلي ةرهاظلاف

 بوصنمب سفن نأ اههنتدح ةرمضملاو ميك هوبآ لجر بزأو ىعاج لجر برو

 اح حلا نيج مقالا لح هطلسف: ىقشلا ٌلعفلا يا ةاهنمو - الجرب هير كلوقكا



. 0# 

 الرز

 ىرجم .ىرجغ ل ىلع ,صنقأو لعفلا اهيف فذخ ةصوصختم عضاوم ىف

 م نق نآكو * هلوق ىف نكقو ثيز ايو هّناو ىاو ىلبو ْمَعَن كلوق وحن بّئانلا '

 ةفاضالا فورح فرثلل فانصا نمو

 ىّضوَف ىو ءامسنالا ىلا لاعفالا ىناعُمب ئضقت نا ىلع اهعضو نال كلذب' تيس

 مزال برض برضا ةثلث ىلع ىهو ءاضفالا ةوجو اهب ثفلتتخا ناو انكلذ ىف
 0 77 ةءر اه 0 3

 ف ١ / ٠.6 .٠ هب 0 - ١ 7 عب ١ 3 ةماراع

 فرحا ةعست لوالاف العفو افرح .ىباك برضو افرهخو. اهم نداك برضو ةيفركلل

 3 0 1 9 ١  0 2 36 0هلا 2 :
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 مالخو ادعو اشاحل فرحا 'ةقلقا كلاغلاو لنمو لكمو فاكر نكن ا

 اهنوكو ةرصبلا نم ترس كلوقك ةياغلا هادتبا اهانعم نمف لسسف
 نم َسْجَرلأ اوُبَدَجاَف وحن ىف ٌةنّيبمو مهاردلا نم ثذخل وح ى:ةَضْعبم 52 ا دب
 قدس جارق م الو. لذم 2 عجل دجال وم ام وحن ف ةديومو نانو

 ةلوقب: كيشتنسيو سيدا ةدايؤلا "روج !شفخالاو ىفنلا ىف الا :كاَوبْبَسَ

 ع« 2ر 200 ن 2-2

 ىلع ةلاد نيل ةضراعم لو لسف ءمكبوتذ نم ْمُكَل ْمْعَي داعت

 ىف ةبحاصملا ىتعمب اهذوكو كادغب ىلا ةرضبلا نم ترس هئكلوقك ةياغلا ءاهتنا

 92 ءاهتنالا ىنعم ىلآ . عج ٍ ار مكلاَوْمَأ أ رييلاومأ را لو ىملاعت 2 وك

- 

 مووكج أل بيجلاءاه واج م ىف اهقرافت اهنا الا اهاثعم [ف..ىحو كي

 اهب ىدعملا لغفلا نال هنم' عرج. رختآ ىقالي ام وأ ءئشلا نما هج مخآ]

 كلوق كلذو هيلع َقَأب احب .انيبيتف ايش دي "نقلعت. امن ىضقتيا نإ هلق نفرق

 اهفصن ىتتح لوقت: الو حابصلا ىتح ةحيابلا تينو اهسأر ىتح ةكمشلا تلكا

 اميق اهدعب ام ّلخدي نا اهقخ نمو .اهتلث.ىلاو اهفصن ىلا لوقت امك اههتّلُك وا

 لخادت الو حابصلا مينو سأولا لكأ ىف ةحرابلاو .ةكمسلا يتلمسم ىفف اهلبق
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 ا

 لبسشف ء« بارطضالا ةلونمب لامتعالاو كلج او: كريد ا ويف ةيرستك اءامأو

 اد تتح بلط اذان دا بساوب هادو دابا لوقت لعفلا تلطلا:ليضتساو

 نتسيئتسا ومع لوخللو يرخ ىتح بلطأو فّطلنأ لْزأ رد ىل هنجرختسا

 0 وكيس اي ناعما ناو نيعلا .مكحساو ليلا :ئونتساو ةاشلا

 اهيظع ةقبكعأ لأ هه. هننمستنساو :تيمظعتنسأ كك ةخفص ىلع ةباصاللو

 < هالعتساو هنرق العو مقتساو مق وح َلْعَف ةلونميو ١ديجو انيبسو

 نضرالا .كيشوشعا و نتتوشخان : ديكوتو ةغلابم .هانب لعوعفاو .. لبسيصق

 ملا را ليلتل لو هج يييتعأو ننجح ىلإ تاغلابم در شلا ا ىلحلاو

 ء غلاب نق اماغ كلذ ّلعجي .نأ ديري امنا

 0 رح فا
 2 ع د ب 2 32

 فعرسو محلل جرحد وح ايدعتم نوكيو َلَّدعَف دحاو ءانب هنم دركملل

 مجرحا وأ َلَدَنَعْف ناءانب هيف كيزمللو معربو برد وحن لعتم ريغو ىلا

 او ةعتم ريغ ةيف كيرملا ىءاتي ًالكو لشف - عشقا وح ٌلَلَعْفاَو

 هتمجرحأ مالللا ىف سيلو هيوبيس لاق .ىتالتلا ىف ٌلَعْفاو َلَعَفْنا ريظن يابرلا ف

 اذه ىف اوداز امك لصو فلاو .انون اوداز ةتثلثلا تانب ىف تلعفنأ ميظن هذال

 الو ييببايشاو ثررجا و نكلتؤ دتللاعقا الو ةتللعفا رمالللا 3 سيئر لاقي
 ل

 3 تززامشأو كنكامطأ ةعيرالا تانب نم كلذ

 فورخل ف ثلاثلا . مسقلا

 الا دبكصي لعف وأ مسا نم كفني مل رق نمو هريبغ ىف ىنعم ىلع ّلد ام فرحا



 م

 ءىجو ةمجكلاو ةياكشلا تلزا اذا باتكلا تيمجتا

 ع ركباو ركبو هتلغشاو هتلغشو ةنلقأو عيبلا تلق لوقت تّلَعَف ىتعمب

 هتاطخ هنو ةتمرغو ةنكخ د ؤح خيدعنتلا يف 2 قتخناؤي 0[ لك

 --- نيدقو ه«ءنعف وك بتلسلا ه«ترقعو :نتعدجو و لزو 27 37

 د 2

 نوح و دارقلاو َنّلِدَِو ىّذقلاو ع عوفلا تلزا أ ةتدرفو يعتلا تدلاجو

 مديح و :تويمو 2 00 تصحو ةتاضعو هتليزو هنْلز كلوفح لعق ىنعمب

2 

 7 د ع 5 ٍِ , 5 0

 لوح وحو باوبالا تقاغ 5 باببتلا كعطق كلوقح هيلع بلاغلأ وف رميتكتلل

 1 1 م دا 2 ير علا ا تف يل ضي

 كنتم! .مزاكأ ام كيلا كوبخ“ نم اوكي نأل لنعافو ليسن عا وحلولا لاق

 260 < ء

 ءىجع - «.نلعفف ئنلعاف ل بلاغلا 0 اذاف هنئاناقو هننب 7 برأض لوك بلا

 سد © < 2بب - 2

 لعنلا تقراطو هللا كانع وك تلعفثا ىنعمبو ترفئاس كلوقك نتلعف ءىج

 الا 0 لعفنأو ل كدحيمف 6 تيعانو «نئعاض وك كتلكك رندا

 20 س

 لوف وم تك ام الأ مطخاف هتيطخو رسكناف :ترسك كلوقح ّلعَت عواطم

 عفي الو جعزناف ماو ففسنان هنقفسأ و. فقلغنان هنئقلغا و مكقناف ةديكجفأ

 لاقناف هنلق !ول أولاقو 0 مدعنا خل ٍةلوَق ناك اذِيلو ريثأتو حالع نوكي كتيح الا

 ىف لعفتا كراشي َلِعَتفاَو ليبسهف + هناسلا كير ىف لذي لال ٠

 نوكيو ىوشناو مغنا لاقيو ىوتشان ةتيوشو .متغاذ هتممغ كلوقك ةعواطلا

 مبطاو حبذا وك ناخلالا ىتعمو اوقتلاو اويصناخاو اورونجا وحن لعافت ىتلعم

 ةلونمبو نرتاو لاتكا هنمو هسفنل َءاوشو اضبّطو ةكيبذ نختا 1نا :ئوناشاو

 كئكلوقح انعم ىلع ةدايوللو فطتخاو فطخو تأرنقأو ترق 0 لعف

1 



 1 ال١

 هقرعتو ءاسحو هعرج" كلوقك ةليم ىف لمعلا دعب لستللو هنيبتو هتنبتثو

 ناكملا تريدن وح ءىشلا نذاخلا ىنعمو عمستو مصبتو مهفن هنمو هقوفناو

 نكايتو ممتو بوح كلوقك بثجنلا ىتعمو هاتبت هنمو بارتلا تدسوتو

 لعافتو لصف م جرخلأاو دوجهلاو مّثالاو بوحلا تذج ا 0

 نم نوكي نأ نم ولخ الو اوبراضتو ابراضت وحن !دعاصف نينثا نم نوكي ام

 ىلا ىدعتملا نم ناك ناف نيلوعفم ىلا ىدعتملا وا لوعفم ىلا ىذعتملا ّلعان

 هتعزان وحن نيلوعفم ىلا ىّدعتملا نم ناك ناو دعتي ره براصك لوعفم

 انعزانت كلوقك دحاو ىلا ىّدعت ءاضغبلا هتيسآنو بوثلا هنبذاجو ثيدشل

 يف هنا لعافلا كيريل ءىجبو ءاضغبلا انيسانتو ٌبوثلا انبذاجت و ثيدخلا

 قامو ترراخت !نذا *« لاق تلفهاجتو تيماعتو تلفئاغت وك اهيف سيل لاح

 ةياغلا رواجتا و هنيضاقتو مالا ف تيناون كلوقك َلَعَف ةلزنعو #0 رْوَخ نم
 ىف ةيداعتلل َلْعْفأو ' "لدتصف"“ + سابتف ةثدغاب وح :تيلعاف عواطمو

 ولا هنم ببسب لعب ناو ءىشلل ضيرعتللو هنتكماو ةتسلجا وعن مكالا

 اذا هغيقساو «كيفشاو' هثربقا هنمو .عُبَبلاو لثقلل هّتضرع اذا هنعبأو هنلئتقا

 ٌلجرلا برجاو ةّذُع اذ راص اذا يعبلا َنَغَأ وحب اذك اذ ءىشلا ةروريصلو

 رمرصأ و باراو“ مالا هنمو هلام ىف لايخو راك "برج !ذ راص :لاحاو زا

 دوجتولو : ميغا عشقاو ٌبكاو رطفاو شبا هنمو جاو عرزولا دصحاو لكلا

 انينككجمو ”نصرألا "تبيح و !دوماك# هندجو ىلا هكدا رح دفتق أ لع 2 تقلا

 نب كو هلل ىمّلسلا عشاجمل بكير عم نب ورم مالك ىو تابتلا يح
 هس د

 مكانيحتا ايف مكانيجاهو مكانلخا ايف مكانلأسو مكانبجا امف مكانلتاق ميس



 ال

 كاك ل

 جرخأ وح ىفاثلاو نيردسملا داحا ىاحلالا قادصمو ىقنلساو سسنعتأ

 2 َه 2 ء|إ نم.ا ا ءرج "1 0
 وح تلاتلاو هردصمل فئلئاخكل هرد دعم 91 ميج ير نزاوي لتاقو بودجو

 لصف . + طولعاو ندودحغاو بهشاو بايشاو يركتساو ردتقاو فَلْطنا

 صتخم ةبلاغملا بابو ةعسو ةرتك طَّبضت ال ناعم ىلع ويف ْلعَف ىلع ناك, اف

 ا كلذكو ةرثكاب ريش تكف ةيقاكو .دمركأ متمركف ىنمرك كلوت (لي د0

 تّدعوك ءافلا لتعم ناك ام الا هتوجف ىلاجاهو هتيصدف ىنمصاخو هتزؤعف

 هلعأ هيف لوقت كتاف تّيَمرو تعبك ءايلا تانب نم ماللا وا.نيعلا لتعم وأ

 هيف ام اضيأ ىنةنسا هنأ ىناسللا نعو هريخأ هترخغ هترياخ كفكلوقك و سللاب

 هرعشأ هترعاش كيز وبا ىكحو متفلاب هلعفأ ينفر لاقي وناو بدك فورحح دحا

 كنا ىرت الأ اذه نوكي ءىتش لك ىف سيلو هيوبيس لاق مصلاب هرخنا هترخافو

 نم ضارعألا ميف مكي ل ا هنع 2 هتعرنق ىنعزان ذب لوقت ل

 رغصو مبقو نسح ءايشالا ىف نوكت هلأ لاصخلل لعفو دوسو بهشو مدأك

 هببلجو :بروجتف هبروج' للذعف عواطم ءىجحإ للعفت». ليجتيفدف هيل

35 5 35 2 ُِ 2 
 وكأ نر تت لآ ىنعمبو عل 00 . طق و - ..: هنو 1 لعق عواطم

 نو 25

 د اَمْلَحَك ىتح ملحلا عيطتست لو 7 50 ديالا نع عل 2#

 هاصقتو هنقيتو ءىشلا لجكتو مظعتو مبكتك لعفتسا ىنعمو رؤنتو سيقت



 الإ

 اا رك ديرب دو نسحلا_هللا'ةايعماف الوكئسحأ ام هللا نبع لاقي
 د

 ه«نغو ”لضغلا ىمرجلا زاجا'ىقو' كيزج ويلا مركا الو ادبز رادلا ىف َنَسحا
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 < قحطي+ نا لجلب ”قسحا ام لئانقلا :لوق ١ زمهرصنيو :انباحصا:ىلم

 ال: نكس لاق ىضملا ىلع ةلالدللا !ديز قلل« ناكأام كاقيؤ لهل دبل

 < ةادغلل ريمصلاو اعافْذَأ "ىَسمأ امو اهَدَرْبَأ َجْبصَأ

 ىّكالثلا ' لعفلا "قاتنصا“ نمو

 نييجو قع نيلوالا نم كحاو و للعفو لعفو لعف ةينبا :ةتلث هنم درحسلل

 وسجل عرف ترسل ليسبلل لع هحراخاو ةعنام _ديعر تعا

 قعتم ميغ دحاو هجو ئلع ثلاثلاو لعفيو لعفي ىلع َلعَف عراضمو

 سلبج'سّدجو هبرضي هبّرح َلَعَف لاثمف لعفي وهو دحاو ءانب ىلع هغراضمو

 هقمي هققو و حرفي حرثو هبرشي برش لعف لاتمو دعقي دعقو هلتقي هلتقو

 رف مث نمو لصأب سياف لعفي لتعف اماو موك مك َلعَت لاتمو فني فاتوو

 ةريهلا قلحلا فورح نحا همال وأ: هثيع نوكي نا هيف اطورشم لل ئىبج

 نكري نكرو قاب قا وحك نم لش اه الا نيغلاو ءاذلو نيعلاو ءاذلو ءاهلاو

 كلذكو نيغللا لخادن نك تومت تسمو لضفي لضف وحن لعفي لعف اًمأو

 ءانذآ ىارمت ءانب نورشعو ةسمخ هيف كيزملو. .داكت َتْدَحح وكن لعفي لغف

 ةملللا فورح سنج نم نوكنذ نأ اما ولخت ال ةدايزلاو هللا نوعب ميساقتلا

 هل ا تلا ةينبأ ىف ةتك لك امك: اهتشنجت ريغ نم وأ

 جخ ىلع هأ نرزاومو - احنإلا لع ىعابوال نزأوم دام

 وح برحَحب فحلم 0 +تلكأ لص 00 دل نزارم مميغو :ىاحلالا ليبس



 بيحاديلا دلطخت لفل :فافضاب نمو

 0207 ىتبي ابميالا اجت ديرب م ا!ديز 1 ام كِلوَق وحن ايه

 ىلا هبا لصون ام .لثع هنم اهواتب او »7 ايم'بستتلا لا _لضوتفو ل

 اهاهشأ اما وحن .نفو :فورعملا هالوأ امو .ءاطعأ امج نم ع ام أر ليس |

 ةيلتا# تك داع منع ءايعتتساهَيْشَ) امنا ىولوقي ال مهتإ هيوبيس كافر مكقْلا 1

 جلا اكيز 0 ام ىنعمو لب 6 ثرذو نع 5 اونغتسأ امك

 حيرت هتاكم نع هضخشأ مهمو جورشل نع هدعتأ رمهأ كلوقك 5 :هلعج

 ب

 ام الخ لعف_لك نم ّلقنلا اذع .نأ ال ممل ال انوكي رف هّصوخدشو .هدوعق .نأ

 بنل ضل ةولجت . جل, ميناسل قم ثيتقلا بابي, سدت هينا ١
 مرا أذ راص احب د موكا ددصا ,ليقت فيري 0 امأو ىنعمل هريغل ن 530

 امك ربل هانعم ام رمالا طفل ىلع َبِرْخَأ هنا الإ ةذحخ اذ راص ىلا ,ميعبلا َنَعأك

 ىف اهلثم :ءابلاو هللا همحر .مهلوق ىف هاعدلا هانعم ام ربل ظفلا ىلع ٍيرخُأ

 0 عا ل ا اشتم ع 0 اذع ىفو هللاب ىتك

 هابلاو مّركلاب هفصي نب ىل اميرك ادير ّلعبج نب دحا لكل ما هنا لاقي

 اذ :هريضي نب وأ ١ صاصتخالاو :نيكأتلا يس اوقلت لَو .ىف .اهلتم ديم

 ظفل نع غي ملف لّثَملا ىرج ىرج رق .هلصا اذه ةيدعتلل ءابلاو مك

 نسق كيوب“ موكا لاَجير ابو جيزي: كأي نالجر اي كلوش نار

 ام ًادتبم 2و ةفوصوم الو ةلوصوم ميغ هيوبيس دنع ىهف ام . اوفلتخإاو

 فوم ًادتيم ىحو امدعب ام اهتلص ةلوشوم شفخالا دتعو هربخ هدعب

  .همركأ اءوشب ىأ ليق داك ةريايفتسالا : معن اهيذ مهضعل كنعر لا

 الف: لصف! الو يخت: الو: ميدقتت ةيبجكتلا هللا ىف فرصتي الو ليتم



 ازا

 < نكأ نودعاملا معنف ىا نودهاملآ َمعنَف هلوقو فيباحسا مر ىلا لابعلا

 ةأرلا تحن كلوق وتكأ ناغمجَجو نامسالا ىنثيو لعفلا 0 نفك قيطف

 كلبلا ناك امل كَلَبْلا تين رادلا هذع اولقو ةأرملا معن تلق تدش نإو دنع

 كالا دالة ءااسما لفك نم لووك احلا

 * نلبلا تر تعن روولا مناد '* ةرقجم هاجبق ٌلطْيَع ةرح وأ

 كو .لانع !؟برانأملا ةلييغتو كنوخا ٌلاجيلا مهن كاوخأ نالخعبلا مثعن .لوفتو

 نأ صوصخملا «:فقح نمو. لش صفق . © كمع' تانلب ءاسنلا “تمتاو

 ىلع انتاياب اوبْدَك نيذّنآ موقلا َنَم ءاَس لجو رع هلوقو“ لعافلا سناج
 همنمع 5د

 موقلا لكما خو 52 هاف ملوش وون وم كموطلا» لكم هلعم ءاس ىا فانضللا فذح

 ارورجم نيذلا لَك نوكي نأ ىشرو اوبذك نيذلا ْلَثَم ىا اوِبْذَك نيذلا

 نييذكملا "موقلا' لَكُم -نسنب. ىا :افوذح- مذلاب صوصخملا "خر وكيو ”رموقلا' ةقتم

 راص يحمل ئنعمو بابا اذه بساني ايم 7-1 ناكل هك 3 .ةنيولتل

 "ا 000 0 0 ءالل تف ناتغل هيفو 5 ابوبحت

 عضو 5 لعفلا 57 مني ملف ريغَت الارق لاخمالا ىرجم ليسا دعب ابرج

 اقعو.- ةدحاو : ةقيزط .امهيف تموقلا لئب ةراشالا دامها نم اهزبغ اذ عضوتم

 0 ار ع جلا وح طوس ساهل لوما جداا

 - رد ١ ميغ ليز الجر رمعن لاقي انك لبر الجر اذّبح

 اولوقي انا ماي بر !اذبد ليقف مسفملا نع ةئعم اوتغتسا نأ ممضملا

 لضفنيو نمعن ىف لعافلا نع نموصخملا لصفني ال ناك هنالو لب 0

 0 + ذبخ



 موس

 م. اهظاوي متاربغ صعب + هأ عئمنم نم فتم تاو #
 لوقت داك لاعتسا نليتسي فقفطو َلَعَجَو ّْنَخأو برك اهتف» لسسف

 . ناَفصُخي اقفطو ىلاعت دللا ل لوقي فخاو كاذ لوقي لعجو لعفي برك

 مّدلاو حْدَملا. العف. لعفلا فانصا نمو

 زؤب َلْعَف تاغل عبرا امهيفو ... ماعلا مخلاو ماعلا محمل اًعضو سيبو. معن ا

 متاغب لغو لعتو * ميملا مالا قنا ىلع دغل] معن. * .لاق اييلصا وهو َنِيَح

 لحق ىلع مسا وا ليف لك .كلذكو اهرسكي عنو نيعلا نوكسو اهرسكو, ءاقلا

 يلاعت .دللا لق سكي لاعتسا ءاس ليتسيو ذو نيس فلَح فرح هينات

 مهظم اما اييلعنو لبيسف . « انذاَياب اوبْذَك نيذّنآ .مىقلأ الثما ءاس

 كلذ دعيو ةيوصنم ةركنب ريم رمضم اماو. هي فرعملا ىلا فاضم وا.:ماللاب «فرعم

 معن وأ بحاصلا معف' كلوق كلذو مذلا وا سدملاب صوصختلا وه عوفرما مسا
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 نيبو | رماظلا ليعافلا :ىب .عمجب كفو :ليييستا) نضع لا ليز

 مرج .لاق اثير. الجر لجلا معن لاقيف |ديكأت رّيمملا

 « . اذار كيبأ كاز كازلا َمْعنف * .انيف كيبأ دار لّثم نوت #«

 ام هزيمهو ممضُلا لعاقلا .ىلآ نتسم ,هيف معن اعنف ىملاعت . هلوقو نيو

 نهويتعت ىف يش معيذف ريدقتلاو ددوصومل لو كل ةركن كو

 قيم دقت ام يح اجيوم نركم نا [هيخل اهتم لولا عافترا و

 فوذح ادتبم رْيَخ َنوكي نأ ىناثلاو لجرلا معن كير لصالا ناك لإ

 + نيمالك ىلع ىناثلاو مالكم ىلع لوالخ كير وه لجرلا رمعن نبيدقت

 معن لجو زع هلوقك امولعم ناك اذا صوصخملا فّذحي ىقو لصف



 ان

 العف ناوكي عزا" هيف طووقتم اهربخو 6 معان كار اينو" ل نمف

 انو + ”لاصالا ىلع ءاج ققو ب رخ كير كاك كلوقك لعاف مساب الوأتم اعراضم

 انكي قعوليا )م اكلم اسوي نزعل ىتلطح ءاجج امك“ « اًبنآ تحك

 لاق نم داكب ىسع
 3 ا ل ام 35 ن 2 نأ

 »# ببو 2 حرف ةءأرو نوكي ع ةبك تكتيبسمأ ىذلا بلا ىسع دع

 قسما » كد اضشني: نا قبلا لوط نم“ ذاك ىف“ لاق قم: ىئطعي كاكو

 اكيسعو/لتعفالا نأ تبسع اولوقي: نا اهدحا بعاذم ةئثلث“ ئسع ى برعالو

 انيسعو 000 ايسعو لعفي ن لأ تير ىسعو نتيسع ع

 قفاسع ىأ َلَعَفُي نا ةاسعو :نكاسع ىلا لعفت نا كاسع اولوقي نا ثلاثلاو

 ةدكوأ "ودك ىلا :لعقي داك لوقتو٠- لك ف ٠ ءءاناسعو لعقا نأ قاسعو

 < مصلاب تدك لوقي برعلا ضعبو اندكو لعنأ تثدكو ّنتَدك ىلإ لعفت

 00 ىلع 0 ةيراقم "نى سع 30 داكو ىسع ئينغم نيب ١ و و 5 ١

 :تافش دع نأ كيرش كض م ىفشي نأ هللا ,نىسع لوقت كلضلاو ءاجرلا

 لوصتلو دوجولا ليبس ىلع ا دكو هيف عوملجم هللا كنع نم ا

 + ّلَصَح لق بورغلا ىم اهب نأ كيرق برغت سيشلا تداك لوقت

 ةيراقم 'ئفن ىلع اَهاَرَي ْلَكَي لذ هَدَي رح اذا ىلاغت هلوقو لسسقف

 ةمرلا ىذ لوق هريظنو ةيورلا سفن ىفن نم ْعآَبَأ وهو ةيورلا

 * حربي ةيم بح نم ىوَقلا سيسر * ذكي م نيبحملا رجبلا يع اذا *

 3 يدنا عالبزبجذم 4 'ليشعا لقاتل ليمتشي ناس راابسا كك

 لاق ديب : كير هكشوج و كيرا ليج نأ هكشوي و -ءئبج نا لبر كشوي لوقت
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 تيقؤت ,ىماد اهو. :لععححضتف/ا اع ء:فسوب ْلَتَوَتْفَت هللآت ليزنتلا ىفو

 وح كسولج ماوَذ سلجأ تلق كاك اسلاج تمد ام سلجأ كلوق :ىف ليعفلل

 َعفْشي نا ىلا ارقتفم ناك كلذلو حال مَْدَقَمو مجَنلا قوفخ كينآ مهلوق

 0 يا اعل « هيف عقي .اًمم هل نب ال قرط هال مالكب

 امثاق ليز سيل لوقت, الو :نآلا”امناق :ثييو: سيل لوقت. لاتلل ىف .ةلدإل ويضم

 هلصاو هب ٌةنكاس ثينأتلا هاتو نامصلا قوحل لعف هنا ىّدصُي ىذلاو .اًدغ

 ىلع اهربخ ميدقت يف لاعفال هذهي لسصسف م ريعبلا.تيصك سيل

 اهأادع امو اهيلع ال اهمما ىلع اهربخ مّدقتي ام اهلئاوا ىف ىنلاف نيبرض

 برضلا نم لعجت سيل ىف :فلوخ كقو. اهيلعو اهمما ىلع اهمبخ مذقتي

 ٍفوظلا. ميدقت ,ىف هيوبيس لصفو لبسف .: +.محصلا وه لوالاو لوالا

 كلوق وحن ارقتسم ناك اذا هميدقت ىسحساف رقتسملاو هنم وغلا نيب هريخأتو

 يحا ناكرام كلوق وحن ءاوغل:ناكداذا ميخاتو كبه يحن شلال 0 |

 عانجأ دل افك ىكي فو نورقي عافجلا لضاو لق ايسالا 0

 ةيراقملا لاعفا. لعفلا فانصا نمو

 حوفرم اهل نوكيف براق ةلونع نوكت نا اهدحا نابهذم اهلو ىسع اهنم

 ردسلاب الوأتنم لعفلا عم نأ :نوكي نا ديف طورشم انهبوضنم نأ الا بوصنمو

 دبات دياجت هللا لإق جور د 0 امم بج م 7 دانراا

 كيز ب 06 ئسع كلوفح 7 ليوأت .ف لعفلا عم 9 اهعوفرم ١ الا
 جر

 5 ا 200 2 0 2-3252 6+ سا عع 5
 3 2 ٠ 20 : 28 1 هي 0 3 1 ٠ 05 ١

 < ملل ريح وخو اكيفتي أوهركن نأ ,ىسعو ىلاعت. دللا :لاق هجورخ برد ىنعم 3



 د اهضويب اًخارف د دك نرخ اًطق د« ايناح ملا مفك دايم 4

 ىلع كلذ ىف وهو ٌلاقتنالا راص ىتعمم لصف ع« راص ىتعمب هيف ناك نأ

 كار كبر اص قايتلاو .انرَح نيطلاو اَينَع :ريقفلا راص كلوق اهدحا نيلاعتسا
2 

 ئتكأو نوي صيصَأو لح ا لاو رلا ارم رسابص جل ا ورع

 حابصلا ف هلا ةصاخل تاقوألاب ةلك نومضم َنرقت نأ اهدخا ناعم ةثلث ىلع

 ةذه ىف لوخدلا ىتعم ّقيفث نأ ىلاثلاو ناك ةقيرط. ىلع ىحكضلاو ءاسملاو

 دبع لاق. اهعوفرم ىلع تكسي ةمات هجولا !ذه ىف ىو َمَتْعَأو مهْطَأك تاقوالا .

 20-2 عساولا

 « ,اهديلَج .ىحُكأ هابهشلا ةليللا اذا * ىرقلا ْنَسَح ىتأ ىتالعق نمو *

 لاقو أيقف ىسماو 5216 5 حبصأ كلوقك ر ا ىنعمب نيكس ل تلاتلاو

6 5 05 

 د ريللاو هيطلاونب ا تول تنسج وو ددل نيك قفدرو

 نيتقولاب هلك .نومضم نارتقا اهدحا. ينعم ىلع :تابو: ّلظو. .ليتتصف

 أَذاو دهسأ زع ةلوق هنمو راص ىتعم اييتنونيك ىناثلاو ناك ةقيرط ىلع نيصاخل '

 اههلئازا ىف ,ئتلاو :لدسبسف .. « اًدوسم هيجو.لط .ىئتالآب مهدحأ :مَشَي

 لوخدلو هنامز ىف. هلعافب لعفلا رارمتسا وهو دحاو ىنعم ىف ىفانلا نونا

 رج مرق نمو .باججالل اهنيك ىف .ناك ىرج ترج ئفنلا ىلع انهيف ىفنلا

 الإ ُكِيَنَد الإ جيِجاوَح © هلوقاىف ةنولا وذ ىطخو اانيقم الا كلير لاو ام

 نافحق .ىب ملاس ةأرما لاق, ئفنلا كرخ اهنم .افوذنس .ءىجتو .* ٌةَخاَنُم

 جوبا .دالاو اهل كلقف :« سْيِقلا هْرَمآ لقو: .* اهذعأ تامربم لابح لوقا
١ 

 لاقو * ادعت
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 : حتانلا لاهالا "زكا قابض رم

 كَقْدُأ امو 0 امو“-ّلاز امو“تابو. -لظو ئّكضأو ئَسْمأو مبصأَو ا و

 الا مبخلو ادت ىلنع بولقلا لاعفا :لوخد اخلي نايل و ل5 اني نق نانو

 را كي 22 عوشرملا سو ربخل -نبصنيو آدتنملا نعفرب 0

 ام ءالوفو هعرفرم ذخا ىنم مالك َلَثَقو بْرَص وحن نأ تبيح نم َنيُئاصقْنو

 ٌركذي رو لتس امالك نكي د عوفرلا عم بوضنلا نذخأب/زل

 لعفلا نم هوس .ناك امو لاق مث سيلو ماد'امو راصو ناك الآ اهنم ةيوتببس ٠

 حارو ادغو دكاعون ضأ اهب فقحلي نأ روع أاممو بشل نع ىنغتسي 55 / 2 0 0-1 ا أ 0 5

 ىف دعق «ايظنو  كتجاح تءاج ام بوعلا لوق ىف راص ىتعمب ءاج ءاجي كقو

 لاخر. للبت صق, + ةبوح اهتاك ثكدعف قح ةقرفش 5 ىبارعالا لوق

 نأ نم ءادتبالا باب يف اهلثم مبشلو مسالا ىحع اربخ ةركنلاو اهسا ةقرعملا نوك

 ناسح لوقو * اعادولا .كنم فقم كي الو « ىماطقلا لوق وح. مالللا

 ةيسراجج ما قم راك ىطاتلو" كانتا ١كشيو + !دمز لصق ءاهجلزلا# نوكيا +

 ' نيتركنو اعم نيتقرعم نانيججو سابلالا نأ هيلع عّجحشي ئذلا بلقلا نم

 دضتان هجر ةصَيرأ لح ”ناكو: «لكتسفف > + اهميساعتبا ةليفتو زدرامارلقلا

 هلوقو ناك رودقملاو ةنئاللا تنال جلوقك نجوو َعَقَو عم ةماتو زكذ امك

 لاقو !ديبز ناك مهلَصنَأ نم نا مهلوق ىف ةدئازو :نوكيف نك كاعت

 « بارعلا ةموسملا ناك ىلع *  ىماست ركب أ ىب دايج
2 

 دَجوي مف سبع ى 9 ب ةلمللا بشرا كلفت خمطاف تدلو برعلا مالك نمو

 5 5 هل

 بلق هل ناك نمل العو رع هلوقو نأشلا ريبض ايف ىنلاو مهلتم ناك

 ىف ليقو ةعب ةعيرالا ىلع هجوتي



 ام

 0 دالوعفم ديل امم تيطعأو ثوسك وأ ىف ٠ نلوعفملا ليحأ ىلع راصنتقالا 3

 ام قفل .نككستو اقلطنم الو. اديز تبسح لوقت نأ كل سيلو هتيطعا

 ىف ايهنع تكست نأ كيلع الف اعم نالوعفملا اماف . كّتيدح هيلع تدقع

 لود للول ليتك عمم نم. ولاشمأ . قو موسلا ىف متتنلوللاعت دللا لاق قيال

 لوقتتو . اورصتقاف. تيننط اولاق اتاك. نظلا ىلا. ةراشا كاذف كاذ ثدنظ برغلا

 تلعج..ناف رادلا يف تننط لوقت امك كنط عضوم هتاعج اذا هب كينبظ

 اهنمو 'لسيسضف م هيلع توكسلا رجب مث هديب ىقلأ ىف اهتلونمب ةدئاو .ءابلا

 لق ةرخأتمو ةطشوتم ءاغلالاو لامالا اهيف روججو ثللعأ ثمّدقت اذا اهثا

 مكروماو ملا تلخ ريجار 000000 ىنوعوت مولا قياسا, رهجعل لاب 5

 نقم: قط تيرو بماذ ينط دبر: قم لاقيف.لعفلا ءاغلا وديصملا.ىغقايط

 اننا اينيسر ليج يصل 2: :لاغفالا ناس كلان :نيبلو ىلا كرحلا ٌكيزو

 5 تدنظ كلوقك ىفنلاو .ونونتملاو ءادتنبالا فرح كنع مقل فّلعت

 نيب اهيف 0 مكن اهنمو 1 1 5 اهريغ 8 فربعتلا نوحي و

 هآرو اذك تلعن كتدجوو اقلطنم .ئتملع لوقتف لوعفماو لعافلا ىريمض

 ىقدقنو ىتمدع اولاقف اهارجث .تّدَقتو تمدع برعلا ترجأ ىقو انيظع

 دوعلا ناجح لاق

 اور اا ابيهنم ا امعو #« ىتمدع نيترض نه ىلا ناك دَقَل .*

 < كيبسفن تبروضو



 ابا ا ١

 ل

 ىطعأو بج وريع ىسك و ارد كيز قطعأ لوقن كرش امهيأ ىلا نست نأ

 لعاف :ىنعملا ىف وه ام ىلا دانسالا نأ الا ':ارمع ةبجل ١ تيسكاوأ انقيزن م هرد
 05د 0 تل دب تل د ١

 بولقلا لاعفا: لعفلا فائصا نمو
 سد : - ٍ هع 4-0

 نك اذأ تدجوو تيأرو تسلعو تكزو تلخو تككودع تننظ هعدس و

 اداوج هتيأرو ارك كاخا تملع كلوقك ةفص ىلع ءىشلا ةفرغم .ىعمب

 كصق- اذا مبَشلو دتبملا نم ةلك ىلع لخدت طافللل اذ“ اديز تدجوو

 اميطئأرش ىلع انو ةيلوعفملا ىلع نيءزجلا بصنتف نيقيلاو كشلا ىلع اهواضمأ

 قاعبما رقت قاوم تور لينا كل بلاطو + .هتاضاملاو ل 1
2 2 

 ىف نولوقيو. اسلاج ارشب ئّرث َنّْيأو ابعاذ اربع ىَرأو اقلطنم !ديز تبرأ

 لوقت. موي .لكأو ابغاذ اربع لوقتأو اقلطنم !دير لوقت ىم ٌةَصاخ ماهفتشالا

 لاق نطت ىتعم اقلطنم اريع

 «. انيلعاجتم ما كيبأ ممل *  ئول ئنب لوقت اَلاَهَجَأ # ء

 ةعيبر نأ نب متم لأقو

 « انعيجَت رادلا لوقت ىتمف ا  سَغ دْعَب َنوذف ليحرلا اَمأ *

 اأدحاو الوعفم اهيلع رواجنت ال مخ ناعم تمعزو تللخو ظظ0ذ0010

 بيغلا ىلع وم“ امو ىلاعت هلوق هنمو ةيهينلا ىو ةنظلا نم هقننط كلوق كلذو

 انيدبصأ اذا ةلادسلا ويججرو هثرصبأ ىتعم هتيأرو هنفرع عم هتملعو نينظب

 اَمَكَساَنَم:اَنِرأَو ىلاعت :هلوق هننمو :هنفرع' وأ ةهقرصب تعم ءىتثشلا كيرأكلافكو

 اهضباصخ نيو لسف ع كلذب هوفَنَأ ىا قلطنم اديز ْنإ لوقثأو
- 



 ا

 كلذ بسنت امك نهب تاقحلملا نم لعفلاب بصني امو ةعبرإلا ليعافُملا

 « ٌبْرَقو َبَعَذ وكنب هبصنت َمَلْعَأو اسكو َبْرَص وكنب

 لوعفملل بلا لعفلا فانضا نمو
 ةغيص نع الودعم هيلأ: نسأو ةماقم| لوعقتلا .ميقأت هلعاف نع ئىغتسا ام وه .

 اهل هئانب ذكص ىف ةاوس ليعافملاو هلعاف مسي مل ام َّلعف ىمسيو ّلعف ىلا َلَعَف

 لوعفملاو هل ٌلوعفملاو تنملعأ باب يف تلاثلاو تيلع باب ىف ىناتلا لوعفملا الا

 © ناسف ينمو, العلا صوب ليساو انيق. يلم عيلسو قير برتحت /لوقكا وكف

 ىلع ىقب ام ىقب دحاول ىنبف لوعفم ميغ لعفلل ناك !ذو لصق

 مك قير معا وأ انليطسا كوحا تلغو ارد: نيو يطقأ : كلوفك  هباضتتأ

 لضقلا نم فرح يغب هيلا ىدعتملا هب لوعفمللو ' لصف . < نانلا

 وتابع للا تنسو نأ عئتمف مالللا ىف هب رفط ىتم هذا هل ىنب ام. ماس ىلع

 ولو ةثاملا سمخو لاملا عفرب فام سمخ كئاطعب غابو كيز ىلا لاملا عفد

 غلبو لاما كيز ىلا عفذ الئق. كئاطعبو كيز ىلا اذيديبش اننصيتقب تيهف

 ةئام سمخ كواطع َعّلْبو لاملا دير نم لوقت ابك ةّدام ٌسمخ :كئاطعب

 ذيلا عوفدملا ركذ ىلع راصنقالا تلصق نإ نللو برغلا مالك نع تجرخ

 اديز برض لوقت ال كلذكو كئاطعب غلبو كديز ىلإ عفد تلق .هب غولبملاو

 ماس اماو.- اهبصنتو.اهعفرت» لب“ رميمألا ماا الو :ةعشل- رموبب,الو قيد كير

 ءانبلا نا ىف مالللا ىف تعبنجا .!ذا اهنيب. ّلضافت ال. مادقالا ةيوتسف ليعافلا

 ةعجل موي !ديدش اذافخاسا ديزي فختسا لوقت عنتم ميغ ميم تبت اهيل

 ىلا, وأ اذنعتلا موي ىلا تنسن نا" كلو:'رورجملا عم رادل ىلا: تدنشا» نا .ريمالا .مامأ

 | ادا نالوعفلا وق فولو (1ل يسم. دي ااوسنسن»ا دنع ان كيززشوت



 اان

 ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا ةءارق هنمو فرخلاب بطاخملا ليعافلا موي نأ

 انبدضافلا بنع :ىفقولان ىلع ببسومو قالي ظف 17 اوت لا

 < لوقلا نم فلخ اذهو ةرمضم ماللاب موزج وح نويفوللا لاقو نييريعبلا

 ىذعتملا ريغو :ىدعتملا لعفلا فانصا نمو

 وأ لوالف ا ىلأو يلا ىلأو هي لوعفم ذل لعتم برضأ تلت ىلع نئدعتماف

 الضاخ !دبز تملعو ٌةَبَج اديز توسك وحب 7-5 اديز : ثبرض كلو
 5 5 5 د نام 020 0

 ام وهو لحاو برض ىدعتملا يغو االضاف ارميع اديز تملعأ وحن كنلاتلاو

 انهتتلك. لصتش.: ملل :فرحو وشلل ليقتتو ةؤمهلا هو! ةقلخا بابسأ ةيزعتلاو

 يلوعفم' اذ“ ةريضنخ ىحاو  لوعفب للى دنعتلابج ايدفتم* + ريصتق :ىاستللا ريغب

 نارقلا !فلولكو أرب هترفحا و 2 نقلك و هنحرشو هتتبفدأ كلوق 5

 ويح ةحات للا هلفنتف نينتا ل ىدعتنملاب ةزمهلا ليضتقو ةعيضلا هباع تدصغو
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 مرح: برضاب ةتلخ“ لك هتلك ىلا ةيدنلا كاعفالاو لهل شعل نال

 زاجا كفو ضاورأو تملأ ندلعف وهو نيبلوعفمأ نار ىلا نع ةزمهلاب لوقنم

 جاو لوعفم ىلا عم برضو, :تيعراو لخلاو !كابشتحاو تتتنظلا شِنطالا

 سفح وهو : ةتيدعت» ىدعفا هانونت قيعولا دهفئاونل» ناشلعا/ قار ىرجأ دق

 نيف *« ةرلح .ىب. ثرحلا لاق .تكدحو تربخو تربخاو. تابنو. تأبنا لاعفا

 عَسّتملا فرظلا ىلاو نيّلوعفم ىلا قعتم برضو * .هالعلا انيلع هل وُئْتْثَدَح

 ةليللا بوقلا هللا تبع لير ىرسو طويلا ابوخ هللا نبع كتبيطغا كلوقك هيف

 < نيّلوعفملا تاذ 'لاعفالا ئف فرظلا .ىف. عاستالا ىَبأ. نم نييوكنلا 'نشو

 نم هب َلوعفملا ادع ام بصن ىف نايس ىدعتملا ريغو ىذعتملاو لسيف
+ 
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 اا

 يي

 هلآ د ار ناجل هللا نق 2 اول هبل ءادتنالا ىلع < درو 2ك
2 5315-6 - 

 5 2 3 َّ َراَبدالا مكروب 2 ناقد مكلاتمأ اونوكَي ِّل

 لج ١ تت َتْرخَأ ١ 1 لجو 3 هلوق نع 0 ةيويدمص لأسو لسسهف

 بكي عم نب. ورع < لوقك اذه لاقف نيحلاصلآ .( نم ل 260 بيرق

 * 'ايناخن ب اهو + : اطعياج َيَف3ْاَف 2 00

 هلوقكو

 *« ايناج ناك اذا ايش ٍفباس الو * ىَصَم ام َكرْذِم تسل. نأ 55

 كلذكف هيف 5-5 اهناكحف ءابلا هاخدن دق لوالا 0 ىناتتلا 0 اي" ىف

2 

0 

 دل نب نكنا الر ىتأت_ نأ ادللاو لتاوب عفرلام لجنإ ال ىتيتا نإ هلو لوقتو

 نىدطرشلل :ىنئاتلاو نيميلت لول

 ملا لاثم الا فانا و

 :ةغيص هتغيصتي فلاخك ) بطاخيلا لعافلل ع عراضملا :قيرط ىلع ىذلا وهو

2 - 2 

 رجا 5 براض براضت ع عض عضنت ىب 8 لوقنف ةدسازسلا عاوفشلا ن : !.الا

 رف .نكاسلاب ئددبت الُنل تدر. َنَكَس_ناف كرم ا امم اهوحنو يِرْحَد

 ليصالاو جرختاسأو فلَطنا 5 ست ْفِلْطُنَد يو برصأ بِرْضَت' 3 لوقتف ل

 09 7 ا . 74 لا امة

 ام اما "ليي صف ِكأ جرخ كلذ ىلعف ل مركوت مركت ع

 ىكلوقكأ لو ال لوخد عراضملا ىلع الخاد فرحنا موي هّناف لعافلل سيل

 سيلو لبيعافلل وه ام كلذكو انا ٌبصأَل و ٌنييَز بَيضِبْلو تنأ بروضتل

 اال كح هيقر ب لي يصف داو انا قيرطألاو فر بترحيل نانو بلك



 الا»

 "اقنع كوبا تكنو نامدلا زدات رزأ كتيب 'نيأو- ككدحنا» ضيتأت الأ

 ليلك لق .اهيلع عايشالا هذه ةلالدل اعرامضا زاوجو اريخ ٌبصُت لونت“ الأو

 امو "لسسف 6 باول مزجتا :كلخلف نإ ىتعم اهيف اهلك لئاوالا هذه نأ

 ازيجتَلَسَقو وزعأ ملال ةيوقتا ةزعت هكلد ؟قخ هيمو يتلا مل 00

 ©:نانلا“رمَتَي كبسَحو اريخ لعفيلو هللا فتيل هانعم هيلع ُّبَكُي

 ال لوقت نا روجج :نةنبطلا ناعم ل نوفل نأ متصلا فَخَو -لكنسف

 عنتما ئكلذلو تابثالا ىلع ّلدي ال ّىفنلا نال موجناب ىلكأب ىسالا نم نْدَت

 كنإك عطقلا ىلع عفرت ىتكلو انّتّدحت 'انيثأت ام لقي ملف ىقنلا ق رامضالا

 ع نسكف تبصنو ءافلا تلخدا ناو ىلكأي هتاف هنم ٌندَت ال“ّكّلق

 امأ هجوأ ةثالث كحا ىلع عوفرملا ناك تعفرف اول نلصقت ل ناو لبدتسف
 هد هده 20ص | سرا ]دا 6 تري دعا ١ ني 35 34
 0 3 3 / 0 هوم 3 3 0

 ُْ مهردف هلوقك اللخ وأ عتب اهلو كنحدل نم 3 بهف لجو رع هلوقك ةخفص

- 

 مقو هيلع بلغت هب بهذت ال ىلوقك انانّدتساو اعطق وأ نوهعي مهناَيْعط

 ليتح ايمو * اهُلوارن اوسرأ مهدتار لاقو +. باتكلا تيب هنمو كوعدي

 3 ا ا ل '
 أورك 0 لطخالا زوو اهرفح) ارم و كأذ لوغي هرذ خلوق عطقلاو لاخلا نيرمالا

 2 - ن 2> < 3-5 2 ن 00 سي
 اَسْبَي رتجْلا ىف اعيِرَط مهل ٌبرضاف لجو زع هلوقو * امهتووعتا مكيتركت ىأ ..

 كطعأ ضداشح يأت نأ لوقتو لصف ىششت الو اكرذ فابخت#هل

 مالت رك سم طسوتملا عفرت كعم نئْمأ شمت ىدأت نأو

 * كقوم ريح اهدنح ران ميَخ لجأ * هراث : ءوض نئلا وشعت هقأنا ىنم *

 مثلا نب هللا قيَبَع لاقو

 5 0 * -انرابد ىف سنن“ مَمّلُت انتا تام -#
 ساعات
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 ا

 23 ناو د0

 ىكعو نورذتعيف مهل 22 لو ىملاعت هلوق هريظنو انك ام ايفان ام نشل

 نب سن <

 ىربنعلا و ةلثمو انرمأ ليك ةلنأف اهتيأت ا لا كنك ءادننالا

 سب ا د5

 5 اليماقلا متاكنو ىجرنف *  يقم“ امنأب 'ره» نأ ريغ 5

 لاقو "جرن نحكنف ىأ

 « قلبس هادبب مويلا َكْنَربُحِا لقو « فلطنُيف ءاوقلا عبَولا لأست ْرْدأ «

 :ثاك الاخ لك قش كلتني'ءاعج هتكلو ا حآلا: كابس والا لج“ ذل ةيوبيش “لاق

 1000 يول

 د 06 5 م

 يح ل لاقو اونعُديَف فحاسملا صعب ىو نونعديف

 * اراوح اهجتنيف اهكقليل * هيلع ثّيعأ ارفع ملاعي #

 00 0 ركع سو "ع ةةيالا ضرما تمنت نأد 0 0 لاق هناك

 00 ول *« ٌةعاجف اهازأ | الا وه امو 3
-_ 

 ىبلغتلا ماحللا ىنأ لوق اعطقنم عاج 55 تيبأت ىف عشولاو بصنلا نيب

 ١ ةيلعكو وجودا« نان هعيصقا + ليصق' اناا اموي كقناملا مكحلا ىلع *

 اذك هل ”"ئغبنيو رؤجج ال نا هيلع لوقت امك .كصقياوهو رْوَجْلا ميغ هيلع قا

 © لاثلا ذه ىلع 4 لا فور هذه عيمج ىف عفرلا روججو هيوبيس لاق
0 3 0 0 3 

 هدو2د هد

 ررومث نمبو توضأ بصق 3 ٌعنصأ عنصت امو كسرت ىنمركت ناو يت الآ

 ن0

 كلوق 0 ضرع وأ نمت وأ ماهغنسأ كل اريخ نكي لعفت الو كّمِكَأ 5007



 اذ

 الإ" سيلا كيضنلاب اهلمحدآ: [ةحت رصياناك لوقتو وفرض ةايضتلال

 زاج ةماتلا ناك تدرا وا ابعتم اريس تلق وا ناكب هتقلعو نيم تدر ناف

 الكندي ىتخ اش مهباو بسصنلاب ايلخدت ىنح ترس لوقتو ناهجولا عبق

 .٠ 0 52 نوملسي وأ مهتنولتاقت م هلوق ىرقو لا تق 6< عف >6 5> هذ 659362 9

 ىلحاوا نييولتاعتو ؛نوملسي نين ارسال لح :عقرلاوز نأ رامضارول 1
 52 نإو هنم ىدتُفَأ وأ ىلتاف وهينومتو»: وملعب 2141ليق كا

 سيقلا ءرما لوق ىف هيوبيس لاقو ىدتتا انا وا: ىلع هتأدتبا

 * ارّذعنف تومن وا اكلم لواحن ؛ *. امنا كنيع كبت ال هل تتلقفإ

 رخجالاو ,لوالا, نيب .كرشت, نأ ىلع نيهجو ىلع اوداج ايبرع ناكل تعفر ولو

 نزال نب 'انوطقم ادهم نوكي نا لعو تويكراست)ا وا لوا رك ا

 اوسبلَت الوز ىلاعت هلوقر قف نوجيو .:ليببم . + تويم _نمم/ نحر 7

 دهلوقك اموزجو ابوصنم اومتكت نوكي نأ فحلآ اومتكتو لطاَلاب قحلا

 عمتتجتل ىنعت بسنلاب كور و خرز 1لوقتوا © كن عاوز لولا متشُد الو *

 َمَشْج نب ةعيبر لوقك ناترابزلا
 *  نايعاد ياني نأ هكوصل. : ىتتأ »نإ وعدأو .ذآ ,تلقف .«

 ثوعأ .الو. ىنعد مهلوقك ةرايز: كنم نكتلف لاح لك ىلع ىلع كترابز .ىنعت :عفولابو

 رز .لوفتت .نأل لمحت .الف .الاو كرزألو: تلقف . ماللا_تخدا 7 تدرا

 ىونغلا بعك لوق ىف هيوبيس كذو فوقوم لوالا نال كززأو
 * لووقب ىبحاص هنم بضْغيو...*: ىفان سيِل ىخلا ءئشلل رنا, امو ,

 نحو _ىل ُهاَشَن ام ماجر لآ ىف برو م نيب ىلاعت هللا لاقو .عفرلاو بصنلا

 كىتاكر كارشالا ىلع عفرلا انثّدحتف .انيتأت ام ىف نوجو :ليسيصف.. ارق



 ةتسلا ءانيشالا باوج ىف هاغلاو عجل ا أ علب اواو ىماللاو نحب وم تالا

 ىتحح ترس كلوق كلذو ضرعلاو ئنمتلاو  ماهفنسالاو ئفنلاو :ىهنلاو مالا

 ككَيَسلا لكأت الو ىقَح ىّيطعت وأ ىنمَرْلالو ىتركنل 'ىتنجو اهلْخدَأ

 انيثأت "امو :ىبضع مكيلع لكيم هيف اوعطَت الو كَمركأف ىنتناو بلا برشتو

 روقاك يعم كيك ىتيت ايو.انل اوُعَفْسَيَم ةاعفش نمادتلا ْلَحو انكم

 ( ايلعم اهوكفر انتيداتنال يلوعلا -نع_كللضم انو ايف تبومتتا ل رنتتالاو

 انبا انيتأت ام حلاو .انتتذتل انتيتا ول ىا انتذح فيكف انيتأت ام اهدا

 يوب يمت !ةهوب الدم تيدح الوب ريك نايا كنم ىا انثدحت م الا

 نك مال تناك أذا ماللا “الا فرحالا هذه عم نأ رادهطا عنثمو  لستتصف

 ةلخاد :غيلع لخدت: ىذلا لعفلا ناك نأ بجاوو .اهعم زئاج راهظالا ن

 < رامضالا :ماوتلا الا اهعم سيلف ةدكوملا امو ئيطعت الل كلوقك ال هيلع

 هب لودتعلل لب :عضاوملا هذه :ى :لعفلا بصني نا. متك نسيلو“ لاسعف

 وه ناتلاخ ىتَح كعب هلف .غاسُم  بارعالا نم ةهجو عم نم“ كلذ: ريغ ىلإ

 ين وا :لاخ ىرخألا قو بصنيف لبقتسلا مكح خاوا ٌلّيقتسم :اههيدتخا

 اذا بصنت اهلخدا ىتحو .اهلخدا ىتحح ترس كلوق كلذو عقريف لام مكح

 مايلوق هنمو اهلخدا" ىك ترس تلق كتاك ٌدَجوي امل ابقوتنم كلوخد ناك

 هذا الا ايضفتنم ناك وا ءئشب ىل ّزمأب ىتح هتملكو ةندل لخدا ىتح تملسا

 را لف نانا لرمعلا ريسلا دوجو تقو ىف هنأ ثيح نم لبقتسللا مكح ىف

 انهلخدا انا ”ىتح تلق كاك لال ىف دجوي 00 ناك اذا  عفرتو .انبقرتنم

 رجب :ريعبلا 2 ىبج ىتح لبالا ,تيوشو هنوجري ال ىاح ضرم. مهلوق هنمو نا

 ع اوُلِولُو لجو رع هلوق فو -ةيضاملا لالا كح كنا الا .ىضَقَت وأ هنظب
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 اهيدِخا دعب -ةحوتغم فلالا دعب ةروسكم نون عفرلا لاح ىف هعم هتقح

 نييلعفت تناو َنولعفت متناو َنولعفي 2و نالعفت امئناو نالعْفي اه كلوقك

 ليق ابيك اولعفي ؛نلو العفي نأ ليقن كركملا ريغك بصنلا لاح ىف لعجو

 تنل ةعامج قون دي تبلصتا !نإو: ليسيتصق .2لورعتيا رو 0

 سل ها كاك ع لل نا ملك انتي عر
 سل

 رضي نو نري ره كلوق :ككلذو اهنم اهثال امص نه 1ىلآ كابلاو دا

 ا +. نيرصت الو. نيرصت ال كلوفك ةدكولا نون حاشا 7

 ىلع مالعأب هوجولا هذه تسيلو موِذلو بصتلاو عفرلا 4 عراضملا بارعأ

 نم هيف وه لب ليصأ ميغ بارعالا ىف ّلعفلا نال مسالا بارعا هوجوك ن .راعم

 لعفلا هب عفترأ امو فرنعلا عنم ىف نّيقلالا نم نونلاو فلالا ةلزنمب مسالا

 لكلا يكلف ناش امه بارع عب بجيوتسا ام. مغ مركاو اسس

 كثي هعوقو 'ىنعملا كلذو هربخو ادتبلا ريظن يونعم لماعب عافترالا ىف وه

 ناظم نم !دتبملا دعب ام نال هّتْعفر برضي كبر كلوقك مسالا عوقو جصي

 امالك أدنبا نم نال ناديؤلا برضي تلق اذا كلذكو ءامسالا عوقو ةكع

 وأ امسا اهب هوفي ةملك لوا نوكي نأ همزلي ل تمّصلا نع فحنلا ىلإ القتنم

 8# .. .٠ 0 .. 1 -_ 9 . 2 ع ل © - .

 مهلوقو :. لبيسصسف + ءاش ليبق ىأ ىف ةريخ عتطوم همالك أديم. لب العف

 ابراضو امداق لاقي نأ هيف ّلصالا لكأب ففطو برضي لعجو موفي كيز داك

 وو ىمبك,ليصالا ليعتسا كفو: لضرعل لعفلا_ ىلا مسالا نعي للجا ا

 يكب كادجو. .لدرألا بربأ ل مل هللا ّفغي 1 ىجرا كلرفك 52 ا

 ةسيخ دعب ةرهضم ناب بدصننيبو أر « ََمِركَأ نّذاو ىنيطعت



 ىبايكل مسالا فانصأ نمو

 © عه هد د 100 25-9 2 2 1 2 ٍ 3

 لح درجو لمعملقو شرمكجو لجرفس اهنلتمأ ةيندأ ةعبرأ هنم دوكملل

 سيردنخ اهتلثماو ةدحاو هيف ةدايزلا زواكتت الو ةسمخ هيف قيَمللو
 هم ن ا ا 02-232 نس د 2 هع ن0 هم د 5

 2 نىرتعبتو سوبطرفو روعتسي ةدصو طوفرضغعو ليبعزرخو

 لاعفألا ىف ىاثلا“ مسقلا

 يفرحو لق لوخد ةكك هصئاصخ نمو نامزرب ثّيَِح ناونقا ىلع ّلد ام لعفلا

 وحن ةنكاس ثينأتلا ءاتو مامضلا نم زرابلا لصتملا ىوحلو مزاوللو لابقتسالا

 4 تدعم ىلعفأو َنلَعْعَي و

 ىضاملا لعفلا فانصأ نمو

 نأ الإ فلا ىلع ىنبم وهو كنامز ليق نامزي :ثَدَح نارنقا ىلع ٌلادلا وهو

 ضعب ىوحنو لالعالا دنع نوكسلا هيض وا هدوكس بجوي ام هضرتعي

 ح.نيسملا واو عم مضلاو .مامصلا

 عراضملا لعفلا فانصأ نمو

 بطاخسملل كلوق كلذو ءايلاو ءاتلاو نونلاو ةزمهلا هردص خ.بقتعي ام وهو

 ادحنو :هيعادعم ناك.اذا هلو: نعفأ ملكتملاو -لعفي بئاغللو ٌلَعْفَفةبئاغلا وأ

 ماللاو ٌلبقتسملاو ضاخلل هيف كرتشيو عبرالا تئاوزلا ىمستو ُلَعْفَت ةعامج وأ

 لابقتسالل َفوَس وا نيسلاك لاكلل ةصلخم لعفيل !ديز ّنأ كلوق ىف

 + دل ناك: مرللو بنلاو عفرلاب برعأذ مسالا َعَراص دق هيلع انهلوخدبو

 تدوم بطاخت وأ ةعابج وأ نيبنتأ ريمض هلعاف ناك ركل 1 تت



 00 057077157ذ7ذزذز

1. 

 3 : 7 0 2 ب :
 ليق :ىبينجاو لكطتتك كل 5 عيباربو ليتامهنو فيراختو ىريجمأ وك

 هس6نص 0 2

 3 جب.وارقو ميلالس ىف 9 مدالأو نيعلا نستو ١ رسل ّ ءافلأ

 د 0 د

 ءايميسو < نافمتو نافرعو ناوفنعو نايلص ىف ماللا كلعبو لطف

 ةورص 2-2

 0 هدو تدرفنأو هناا 523- 5 ل ج 0 5

0 
 نأو 2
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 سا و 5 ل اق أ

 ناعكلَمو 5 مل ءاسفنخو ةوسنلقو ةيسارقو نامالتسو

 < راريبحاو بابيهشا وحن ىف ةعبرالو لسستسصف

 حابولا مسالا" ؟كفانتقا ومو

 لكك فو“ بو درو "كرب مرد رمقعج اهتلثما ةئينبا ةسيخ هتنلم نركفلل

 © ثلتلا لل ىقترت“ هيف ذاب لأ اهرك نأ ىنلا ةلتنمالا هيف كيم ا ةينبأب 0

 < ٍيَرْحَدَم ون ىف الا نوكت ال ءافلا لبق ةدحاولا ةدايزلف لصف

 قع هادم دار الويك سلا تكف ع 4 ءافلا كعب هو لسُْسف

 لْغُتَرَو ٍلَبْنَوَحو ٍجرابحو سكودقو عديمتو مفاذاع وك ىف نيبعلا كعبو

 ليد وح ىف عولوألاب ماللا“جعتو لبيسف ..+ كشر ختبتو نا

 < قرفصو عْلََشو حادرسو لاصْلَصو روِهَنَكو سوبرقو سودرفو فينو روبتزو

 قدنعو .ىديرفو ىجتحو .ىكربح وك ىف ةريخالا ماللا عبو لبسف
 د و م0 من ع

 2 نانقوتفملا. ع ناتدانؤلاو لوب فك 25 > بطورطو بشوفو للهبسو ىرطبسو

 لل < زابنحجنو ليبانكو وعام ا 1 كوربحإ ن2

 0 اك

 د

 كيرالا بس فقالا كلن 0 58 ءابرتمو 0
 ب) 260 س 2-9

 نابرقعو الا هذ ءابدانو ناصقنرعو نارتوبع وحك



 ا.

2)» 

 امو لين تضف 3 بْذنقو روجامصو 00 عورخ و م [دخي نوعي كتردعو

 بدخو عمو تكضرو هود بيرو تكلا مو غاب رد رو نهرو ىعشو

 مجادأ و +و هاقلا للفعتتي) ناتقرتفملا ناتدايزرلاو لسصق م زلقو نبحم

 بصانتو كجاسمو لّداقمو لتاقمو 3عَزَفأ اههتزو دَحنَلو جِجتلأو ٌلداجأو

 ىريصق حك "نق ماللا:امهتييو ٠ لصق © زفوصيقو باروتو.'تااهتدو
 22- هم © د 2-5-2

 3ك يصف + عج ةبنرجو دَويَفَخو تاكو 8 طقياحلاو ىيبنرقو

20 

 تاكا 2

 ؟*2-6 2

 قرزيخو 5 ىك ق + مالو نيعلا امهنيبو لسطصق .< ا م

 جوت َلَقجأ ولا ىف ماللاو. نيعلاو/ءافلا . اههنيبو ءل سف .. < واطنحو

 عيطسمو قلّطنم وأ ود اجلا لقت نامعل جلول لهب كسوف: داب بزرأو

 :رجاوح وحك ىف نيعلاو ءافلا نيبو لسستيمف .< مكقناو لحقتاو قأرهمو

 وحأ ىف مالتاو نيعلا نيبو لبق. < 0 ها 5-6 0

 من < م ل

 طظئاطحو فيومو #0 لوجاعو لكوتعو لقنقعو الضو مايقو كس

 ّن 3 - نه 8 0 د

 ع ءابوَقو ءءافرطو دءاييض وحن ىف :ماللا كعبو .لكسمف .م صمالدو

 2 ََ 0 كك 2 © هه 2 2-0

 س0 -د ات لس
6 
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 يي دنا كح ةافصملاو 9 كك شسقملاك

 ادرك, لعفلا 0 اهباءاوبهذي د هيوبيس لاق نقف ةضركهلاو د

 غيل ستيل كا

 ىتالثلا مسالا .فانصا ننو

 فنككو بذطو لباو لّمَجو د ملعو رقص اهنلثما ةينبا ةرشع هنم درجملل

 اعحاذ انآ ىلا ةلتمالا لل هزيبتك ا هيف كديزمللو دّرصو عّلضو لجو

 نسنج نم .منروكت ,نإأباما .ةدايزلاو. لبسف -. ..+ اهردكأب وا :اهب.طيخأ

 ةريهك اهسنج. ريغ نم وأ دحيم, ددعق ىف ةيناتلا لادلاك ةملللا فوزح

 لهاك فلأك ىاحالا. ريغل وا لوُدَجَو وج واوك ىاحلالل وا. ْممْحَأَو ٍلَكْتأ

 نيعلل اريركتا نوكت :عنأ -نم_ولخ ال ةسناخلا ايو لصف م مالغو

 اعبراو اتلثو نيتنثو. ةدحاو نوكت ةدايزلو لصف ع اهينومتلاس
 انتو اللا: لنيبعلا نيج. امو: نيعلاو اغلا جي لمو .ءاغلا للشام جرا ا

 ةدايزلاف لت صف.:+ ةعيتج وا :ةقرففم . عقت نأ نم ولخت:الو ,ماللا دعب

 ِسضْتكَو لك ار ملبأو ع عّبضأو عيصاو ديثاو ٍلَدْجَأ وع جى عاقل ليف 2

 لاك نلح ىف نيبعلاو ءافلا نيب امو 1 » 00 لنع علبخو

 امو ليكححصف >2 عسوعو لعل بدنجو سنو مُعِيصو ل متاخو

 بّيْلَعو ريشعو .ميعبو مالو رامحو لاوغو لاَمَش وحن ى ماللاو نيعلا نيب
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 2و امنا مشع دحا آلا ماقُملاو لتقلاو ردصملاك ةمومضم وأ بهذللاو سّبلماو

 نكسللاو طقسلاو قرفملاو برغملاو قرشملاو علطلاو تبنملاو ررجملاو كسنملا

 ةروسكم هعراضم نبع تناك لعف لك نم هوانب ىناثلاو كجسللاو ففرلاو

 ناك ام آلا اهجتنمو ةقانلا برضمو فيصملاو .تيبّملاو سسلجلاو سبك لاك

 دروملاو دعوملاك اذبا ودم هاغلا لمعلا ناند رماللان وا وعاقلاب السما قم

 انا م دا كالطبا ف حوتفم ماللا ٌلتعملاو لحوملاو لجوملاو عضوملاو

 ىقو لصف < رسلتاب لبالا ىَواَم ءاج قف هنا ءارفلا ركذو نئوثلاو

 ةعقومو ةقرشملاو ةربقملاو ةتظملاو ةلرملاك ثينأتلا دات اهضعب ىلع لخدي

 ريغ ةامساف ةةيرسملاو 0 ةبقيلاك مضلاب ةلعفم ىلع ءاج ام امو مالحلا

 ا ليلا نيتالقلا ا عما بح اون يتلمس + لكقلا ا بهذ اب قوعؤام

 راغم * هلوق ىف راغملاو يوكملاو لَخلملاك لوعفملا مسا ظغل ىلعف :خعابولاو

 لئاقملاو بكرلا 0 نالف مهلوقو * اَمَعْنَخ .ْيَح ىلع مايه نبا
 داء هيد ند

 مجرم *« يادَعلا لق مجْترْكْلاو يَرْحَدُملاو لّماكتْلاو ٍبْلَقَتُملاو ٍبّرُطْصُملاو

 ةلعفم هيف ليق ناكملاب 500 مكر اداودو اوستتسف 1 منيع وتلا لما

 لق ةضطْبمو ةاَنْقَمَر ةاعفمو ةايحتو ةبآذَمو ةدّسامو ةعَبسُم ضرا لاقي فلاب

 عدفضلا وحن نم فرحا ةقلق رواج اميف اذه ميظنب اويجج رثو هيوبيس

 ةريثك اولوقي نأب نونغتسي دق مهنال مهيلع ّنقثي نا ةعارك بتعتلاو

 ةغياشلا لوق ىف" نجاَملاَو .اهنما ؟ىتا:للعي .الو ا: .لستصف ٠ + بلاعَتلا

 د سم ع اهّلويُذ تاسمارلا مج أك 0

 < تاسمارلا َّْج ّمَفَأ ناك كيدقت فوذح قاسم هابقو مل ىتعم ردصم

 لاعفمو ةلعفمو لعفم ىلع ءىججو 'لقنيو هب يَلاعي ام مسا وه لالا عي



 رهابثملا لوقو دا رنلا» للم يمحو يل لل

 ٍرأ هَ بْدَج 3 تلف 000 البا ىلفأل تناح انه 206 ١1

 لع: قدي ااسموع خبال لاو عفتال ىئفلا ]17 نا وأو + اعلا نظا ا

 ىدزوفلا لوقو. ربكأ هللا كلوق. نم.هنم .تفذحا اممو .لوُألاَو لوألا نعفأ”اهّن

 ع. .لوطأو اونعأ .هلمماعت اشي "هل الكوب .دامسللا ةجشاىئفلل نا 1

 -ىف نم فذح. هيف موتنلا هنا اوفوهساوحأل نيل :تاش كاز يامل

 انن:دّيف وتسي# رثؤل: مكتوم ترومو دكا .لجرو كي داير .ىنءاج وقت تيكفتلا لاح
2 

 أ ِنييِرخَأو نحو نيرخأآو هس ترم داو اولا ثيح': هناوخا :ىق .نئؤنسأ

0 

 اهو .ءاممالب تطلتخاف تبلغ اهنال « تدم دق املاط اَيْنُذ ىئَس ىف *

 | حو
 أرق نييف ىسخ امو * :ةمركمو ىلجا ىلا :توعذ ناو. * ةلوق ىف :ىككج

 * ىدودسب نسح نم نو الو *:.كيشنا نميف طوسون سانلل اوُلوُقو

 دقو . ىرشبلاو ىجرلاك نارحصم اه لب ًاًوُسأو .َنَسَحأ ىتينأتب انتسيلف

 لوقو ايهعقاوق 5 ضربكَو ىرْغص ناك ,#* هلوق ىف يناه نبا ٌىطخ

 نيحن قتلاب هيف نم.تسيل' « .ىّصَح مهنم رتحألاب.تسلو «  ئَشعألا

 < مهنيب نم ىا.عاجتشلا سسراغلا مهنم تنأ كلو ىف "نم وك 5506

 الراسب تح لصفأ, :لجربا ثزومت) وريح رهن عقلا لج ليلو الوا  نسحللا

 فويسلاب انم تطأ * .هلوقو .ءادتنالاب اريخو ّلضفا-اوُعفر نيا هؤبأ نم مح

 ءابس 12 يضاي ةيلق ل رونا بِرْصَي وهو رمضم هيف :لماعلا. * اسناوقلا

 نيعلا ميوففم يرض لخ درا "ضالعللا قيساسسس طولا يراك 0

 ا :عر اضم نا تناك لعذف 5 نم ا لوالاف اعروسكمو
 برشملاك



 اء

 00 أ لودقللاو ةنمر يرحل وه ووعوا مس قالو قلطتاو ةبلاجلا ف

 00 ءايسلو نايل عقال نع وجل عوف ليصل ن0 هوتي نول وعاد

 اقالطنا عرسأو م ري د تع نيد اهرداصمب زيمي م هنم..غاصي

 مفاطعأ وع كلذ نم لش امو لببسف . .« ارَوَغ ُجَبْقأَو .ةرمس د

 اذهو ؛ اماركا كن 'ىا. سيز نم ىل- مَرْكأ تناو فورعملل .مالوأو . ثردلاو رانيدلل

 نم سلفا, مهلاتمأ ىو .رصخأ  ماللتا اذهو. ارافقأ ثشا:ىل هريغ نم رفقا -ناكملا

 هل لف الو لعفا ءاج دقو :ليسسف. ع ةَقّنْبَف نم فجحاو فلذملا نبا

 رقاد فينح نم لبا عهلاتما قو نيريعبلا .ايكنحاو «نيتانثلا كبح اولق

 12 3 ردت. ليغتبلا تود :لعافلا قلع لضفن نإ سايقلاو ل

 اور هولا في ردع نع وبي ككيبد نم قرأو نييكنلا .تاذ نم .لغشأ .مهلوق

 هيوبيس لاق كنم اذهب 0 انأو كحاو بّيهاو فوخاو . ىجراو- ركناو فرعأو

 لا يورل نارداصتلا عزاتلاج «روقعتو 3: بهيمع تاع قعأ  ةنايس 5

 ورمع نم اي ا اق دات ايت اةيادنع كفيلا هولا ْنِم ةبحاصم كنع

 نالضتأ الو لصف: لاقي. ال .اههعمجو ابهثيتتتو..هثّدوم كلذكو . .لصفا .ثبز الو

 ماللاب كلذ_فيرعت ُبجئولا لب ْنَضُم الو تابَلْصُم الو لضافأ الو نايّلَصُم الو

 ء ءاسنلا .ىلضفو لاجولا لضفاو ىّلْصْفلاو .لضفالا كلوقك ةفاضالاب وأ

 مدلو . نايتاللو نكنالاو ركل لا كيف ى رتل ندي ليؤوحسم قاد مونت صف

 ىلاعتت هللا لاق نارمالا ديف غاس فيضا !ذاو عمُجو ىتثو ثّذُأ ماللاب فّرع اذاف

 ةمرلا وذ, لاقو .ةويح لح سال, صرح ْمُهْنَحِجتَلَو. لو اهيمرجت مبكأ

 "00 لان ةهيلسجلاو يت ايوا لإ !ةايكلانيبلقتلا . نسا يو قا

 سلا ملعي لجو رع هلوق ةردقم .ىفو نم هنم تفذح اممم لصف



 أ.

 وحن هلعف نم ُلَعْفي ىلع ىراتمل وه لوعفملا مسا < كاوخا ماق عانتنماب
 دن 2097 29 س0 م 0 5 سل نرد

 لجيو جرحدمو 00 هب لظتمو 00 0 هلصأ 3 هبي

 - تا 5 27 0 ةؤءهرو

 هعومجتو هاتثم لامعا ىف لعافلا مسا ٍرمأ نم وحن ىلع هرمأو 9 هدّبب

 تانقضلا اوم قسم دلاله “٠ . هيبشلا !ةهصلا ++ دامتغالاو :كيتامان ل
 تت -

 ا ا ا ا 0
 ررك وك عمجاو ىاتتو 0-2 ركن اهنأ 3 اهب ةهيبشم خل 2 امنأو هجر اخ

> 

 نسحو هبَسَح ميرك كبز لاقيف اهلعف َلَيَع لجن كلذل كو بعصو نسحو

 لصق نافذ تبان ىتعم ىلع ّلدت هو لصف م هبناج بعص و ةهجو

 قئاضو قناعتي طوق نو ردو فاطم مراكو ا ناتو وآل نشاحلاو وع لبق تودشل

 هاهو هجولا نّسَحو بسلا ميك كلوقك ييبلعان ىلا فاضتو َكرْدَص هب

 جاشولا ةلداجو نطبلا 2 ناقيف كلذ ىف اهارجم :نايدج  لوعفملاو :لعافلا

 - 5 هع 5 ٍ هد دع هد ه

 < ايايتأ ءهاينش تلدج ةطوطحم * ةربدم ءارجم ا ا

 د امس فال نول مهلا كك 37 شيع بانذب هدعب نا 0

 «عحو..نسحو * نيمس ارقي نطب,فقحال + نيبال ةهجو: + ىىسحو

 خامشلا لاق

 205-2 درعاأو ى 2 هءسسد 2 - همم 3 20

 #« ًاهالطصم اننوج ىلاعالا انتيمك »»*  افغفص انراج امهيعبر ىلع ترماقأ

 ليضفتلا لعفأ < «* اهئارس ةقداو ىرذلا موك *« لق ةههجو نسحو

 لاقي ال ٍبّيَع الو نوب سيل' امم هيف ديزم ريغ ٌيتالق نم ٌعاضي نا هسايف



 ومو مركم داق و اع همالغ براض كير كلوقك رامضالاو راهظالاو ريخأتلاو

 اودارا اذا لعافلا مسا اورجأو هيوبيس لاق ارع تانضو ئا ديز براض

 بورصو ِتاوَش وح ديوي لعاف ءانب ىلع ناك اذا هأرج“ ممالا ىف اوغلابي نأ

 بلاط ألو «.اهلالج اهيلا اًساَبَل برش اَخأ *  حالقلل .دشناو راع

 راكنيل هنأ برعيلا | ىع 00 ع اهنامس قو فيسلا لصَنِب ا د

 0 نيعرادلا كر بك * .كشناو تاع انف ٌلَسعلا 'اماو اًهكداوب

 0 و[ تيييس نم لبالا قوسو لاجرلا 5 بورص ا١ذه زوجو

 و اديز نابراض اه كلوقك درفملا َلََع لعي ارسكم وا احكصم عيجو كلذ

 كبح لقارع « و دللا تيب ءاوَح نمو كَم ناطق مو الع نوبراض

 ُةَقَرَط لاقو * ىَمَحْلا ىرو نم َمْكَم اًقلاوأ * ٍياَبَعلا لاقو * قاطنلا

 ارا يع رهتت) ع ١ عيفوك اهب مهن) ودار فلز

 تيبكلا لاقو

 للا مرت الو روخا ال تايشعلا ضيم « اخ رورللان ادب اريواهم مشن 5

 لاخل ىتعم ىف نوكي نا لعافلا مسا لامعأ ىف ظل كيرف

 دخأ هوب ةرمحلا لكاق قال »وأ نما اويع براض: جير: لاقي ءالف لابقتسالاو

 ىملاعت هلوقك :يضالا لاثل ةياكح ثتديرأ أذا الا ةفاضالا ىلع كلذ“ لعتسي لب

 اديز براضلا كلوقك .ماللاو فلالا هيلع تلح هيبعارذ طساَب مهبلكو

 لاح ىذ وأ فوصوم وأ ادتبم كَ «دامننعأ طيشيو ل حس فا ل سول

 عراب ٌلجر !ذهو همالغ قلطنم ليز كلوقك ىفن فرح وأ ماهفنتسا فرح وأ

 تلق ناف كامالغ ٌبعاذ امو كاوَخأ مادو ارامح ابكار دي ا

 َتبْذُح ماظلا هب تعفر كلا تعزو ءىشب هدمت نأ ريغ نم هبدا عراب



 ىف
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 لاق يلا

 55 برص نم/نبج كلوقك ادرفم لعفلا لاا ردصلا لجيو لتسف

 ٌبِرص 8-0 كلوقك 0 نراك در ارم برص نمو امع

 ن0 د م

 دفن هب نورا ةنييرفجم قت يضل برص

 2 6 عا

2-5 

 يا لكلا : يكل رارقلا لاك 555 :ياكنلا ا 95
2 1 17 

 1 0 شل : اعمسم برصلا نع ْنَكْنأ ملف ترروك #*« هلوشو

 بانكلا

 ة اككيلتلاو سالفالا ا 2 7 7

 َلَمَح امك لوعفم هّنال هيلع فوطغملا لحن ىلع الومح قوطعملا ةيف بصت اهنا

 ىلا #* مولظملا. هقَح بقعملا َبَلَط -* .هلوق ىف فوضوملا لحن ىلع ةفضلا كيبل

 1 ناك يضاف: قينيوأ ١ لككلسسمل+ ل قط ليورطلا كلل !ظللل يكل
 0س
2 

 + ادغ هاخا وربع ماركا ُدَِيِرأو اهي هز

 اني قرجج ام ؤه 0 ء ا مخ نت نادي
 لع مك

 د
124 
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 2 ن نمت د

 رو. ةنيوأملاو .ةقودصملاو: ةهوركملا: هنمو. نوشقملا- مكيأب -ىلاعت .هلوق ىف: نوتنغلاو

 لئاقملاو برجفلاو: ىسيملاو عيصملاو لوعفم نزو ىلع دراولا هيوبيس تبي

 لاق يوحد ملاو .لمابخاملاو

 « اًناسمو ىبر انحبص ريخلاب . « .انحصمو اناسمم دلل نيل .#

 هل ,ىذتملا قاف .* .لاقون + .برجاملا دنع هوتملا نايت: ملك ا* .لاقو

 ىَرأ..ل_ىتحب لداقأ + ..لاقو .* تيبقو .ام لدم قوملا نإ دع لقوملاو وكوت

 + * ةلصْلصم :ق ْمّدَصلا توص نأك *« .لاقو ٌلَماَكَتِم هيف امو: * الَتاقُم ىل

 رايستلاو :لامقتلاو لاوجتلاو رفادرتو :بباعاتلاو ناجيتلاك.:لاعفتلاو: ليستنسف

 لعفلا ريتكنلا ىب امم. ريسلاو 'لثقلاو نالودلو :درلاو بعللاو رذبلا ىتعمب

 ّ ايمر. مانيب ناك: لوقت كلذكح قيعفلاو مك يف اردن ةغلابملاو

 ملعلا, ةرثكا قيلدلاو :.ثّدلو رجا .ةرتك ا ىتيتللو :ىريجاو.:رينللا ئمارقلا

 ةرملا ءانبوأ ليس يجف: .ةيينتلا ةثك ؛ىتيتقلاو ..اهيف. حوسولاو ةلالخلاب

 ردصملا ىلع ءاج دقو ةبرش تبيرشو ةموق تمق لوقت: :ةلعق. كاع. كرجملا نم

 ردصملا .لع هادع امم وهو. . ةءاقل هتيقلو ةنايبا تيتا هليلؤق قلل يتسملا

 اناس ٠ كتاف تلا وب ةيلقتلاو ةحجورتلاو ةماستبالاو ةقالطنالاو ةءاطعالاك لعل

 كلذكو: ةدحاو ةلتاقم'هتّلتاق لوقت هنيعب لعتسملا هب زواجي الخ ءات 0 8

 ركل رد لعلام برصلا' قا: لوقتو  ليلييسمح . .مرجي لاو ةناعتشللا

 ةرذعلاو ةتيملا تّسيو هوس ةلثق هثلتقو ةدغقلاو :سلللو هبكإلاو ةّمطلا

 لكل نم هلع تذقعا انميفرزاوبلاو :لييعسف, 6 راذبجالا نمو بوف

 نيبعلا نم ءانلا نيضوعم ةيلستو. ةيزعتو ةقاطأو ةراجا لع : نجمات ىتنماطعلا

 ماقاو .ىلاعتت هللا لاق 55006 َلِعفأ ف, ضيوعتلا كرتار وجو. نيتطقاسلا' ماللاو



 و1

 9, -ء- كد 0 5 7 800 2ع 251 2 ءمم و 11 هد نع -"6 نيت

 لعف نالعف نالعف نالعف ندلعف ىلعف ىلعف ىلعف ةلعف :لعف ةلعف لعف لعف لعف

 201009 - 0-21 5 2 0 تنال تا َُ - -

 ةلوعق ليعق لوعف لوعف ةلاعف ةلاعق لاعف لاعف لاعف ةلعق ةلعف لعف لكف لعق
 3 ه هو 3 2-5 5 2 م

 ةداشنو ةامحرو لغشو فسفو 00 كلذو ةلعفم ةلعفم لعفم لعفم

 6 م0

 لبو ريع خْبأ كور ةداع 5 او 55 بادو ةاقرسو ةةيلغو ىدفو ر رغصو

 لعفأ ىف كلوق كلذو دحأو ننس ىلع جابرلاو هيف ديزملا ىفالثلا كا قى

 لع ىفو لاعفتسا َلَعْفَتسا ىفو لاعفتا َلَعَمْلا ىفو لاعتما َلَعَمْتأ ىفو لاعفأ

 َلَلْنَعْفاأ ىفو لاعيعفا َلَمْوَحْا ىفو لاوعفا لَوَعْفا ىفو لاليعثاو العا ٌلاَعْفو

 نعو ةلعقتو ليفت َلْعَف ف اولقو لالعّف! َلَلَعْلا فو لغافت َلَعافَت فو لالْثعْتا
 قو ١ طاذك :انتايآب : اويْذكو ليوننلا قو: امالك هنملكولاقا لاحق برعلا ندا لَ

 هناك لاعف يف هيوبيس لاقو لاتيق لق مالك لاق نمو لاعفو لعام عاف

 ءارم هتيرام اولاق دقو اهوكنو لاتيق ىف كلوا اهب ءاج ىتلا ءايلا اوفذح

 الامكت :تاهحا أولاق مالك لاق نميف لاعفذو د 0 كلان هتلخاقاو

 لاقو
 6-20 2 3 < دب 5-30 هد

 * لتقلا وه بحو قامت تحو #7 ا 6-5 بابحا ةثلت د

 مندل م سن

 لاقلق تعانضلا ىالولاقو 4 فاحرس 0 4 و ناد العفو :للعف لذعف فو

 د د 53

 ردز ىف مر 5-5 اخ الو * هلوقو اهناق 506 كلوقك لوعفملاو لعافلا يمسأ زو

 ةيقاعلاو ةلضافلا هنمو *«. ىفاك ءامْسَأ :نم ىاتلاب ىَفك «* .هلوقو *« مالك

 . دولجماو لوقعملاو عوضوملاو عوفرملاو روسعملاو ر وسيبلاو ةلادلاو ةبذاكلاو

١14 
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 نان ميحصلا ىمهريظن ىلا َمَطْنِي نا هنفرعم فيرط“ ىسآيقلاف. عامسلاب الإ

 01 3و وبعلا طلالاف اع دفا هيفا ناو روصقم وهف «رخأآ لبق ام .خفنا

 خعابرلاو هيف :كيزملا [يذالتلا نم: رخل, لدعا اهم لايغاغملا داما !ليبسسصف

 لبق .ام تاحوتفم نعرئاظن نوكل ٌتاروصقم ىّقْلَسْمو ىَرَحْشْمو ىَطْعُم وح
 كلوقك ىّيلَمَو ىَرْعَم وح كلذ نمو. يرحمو كرتشمو يرخدك !مخاوالا

 . قوقلاو لوكا اهرياظن ننال ىوطلاو. ىدَصلاو اشعل وحنو :لَخدمو. يرْكم
 ب

 ءارقلا نعو هيؤبيس هتبتا !ذكها ناش ٍرَغ وهف َىَرَع رحصم. ف 'ةارغلاو نئشّطعلاو

523 : 

 نهلكاش امو ءاطتبخالاو ءارتشالاو ءامرلاو . ءاطغالاو :لقللخ هف 116 اذتيزعتو

 لوقك ماحصلا ّنعرئاظن ىف رخاوالا لبق فلالا عوقول تادودق رداصملا نم

 ناك امو. ءاغرلاو ءاغتلاو داوعلا .كلذكو. ماج رخالاو :حاتتقالاوبالطلاو ماركالا
 د

 اذا ىلع ءاكبلا .اوذم ليلخل .لاقو :مايصلاو عارضلاو: مابثلا كلوقك.اتوص

 صايقلا هريظنو ءاونلا وحك. توصلاك يالعلاو .. نوحلاك .هولعج :هورصق نيخلاو

 لاخَق كلوقك ةةيسكأو ءاسكو يبق ابق وكت ةلعفأ ئيلع عمج ا انم كلذ: نمو

 ىف“ ةيِدْنَأ تاذ :ىتامجن ىم هليل :ىف:# هوقو. ةرمخأو راحو ةلذفأو

 اجنرلا وف خئامسلا .اًماوب, لستسسف 6 دكت عج ىف ةدجأل قوذشلا

 ظ هدليسع ابقلا للانويخ نييلااطم <كفخر هسا امو ءايالاو ..ءافخلو : ىحرلاو

 لاعفالاب ةلصتملا ءامسالا مسالا فانصأ نمو

 مسا ةيهبشملا ةفصلا . لوعفملا مسا .لعافلا. مسا ءردصملا ءامما ةينامث قو
 مي

 قتالثلا 4 دهتينبا: اركصملا لالا مسا ناكللاو نامرلا امس .ليضفتلا 00

 و ءانب نيتلثو نينثا ىلا اهنم. هيوبيس هركذ.ام ىقتري ةفلتخت ةريثك درجملا
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 ارح قبلت قهر دعإلاو نميلاز لتضشف + اًميِج كابناكو, فاك

 لت لسقف . ع ةفينفلا ىف آلا دادعألا .ىف ىئدحاو دخا لجتسي الو وأو

 مْشَعو رودألا :عبراو' ةفلغلا ةرشعو .باوقالا ةتلث دادعالا فيرعت : ئف ,لوقتو

 نيالا يا 22 ىّدحالاو ارانيد ْمَشَع ةعستلاو اهرد 0-8 ىراؤمل

 نيجلا فلأو مهردلااةئأم ,تلقو رانيدلا ةانتئامو:يقرخلا, هنو نووشنلا

 ريغ هنولوقي برعلا نم اموق ّنأ كير نأ نعو .باوثالا ةشمخل ىئاسللا,ىورو

 ةليفاثلاو قلوألاو: كلاغلاو :ىناقلاو لوألا لوقتو | لس صف: م ءاكضن

 اينوكسو .ءايلا خثفب .مَشَع ىناثلاو .َْشَع :قدادملو ةرشاعلاو .مشاعلا ىلإ. ُةتلاَْلاو

 ٌمساتنا ىلا ٌرَشَع تلاتلاو دحاولا بلق ىدانلو ةَرْشَع ةيناثلاو ةَرْشَع ةيداللو

 للئسسف: ارشح َنَحأ ى_امهتينب امك  مغلا قلع نيممالا ىنبق َمَشِع

 اوه ام ىلأ .ةقيصتا نأ نم لك ره اددعلا نم.فقشملا لعاغلا مسأ: تفضا اذأو

 نوكي-ام ىلاعت هلوقك هنود ام ىلا وأ ْهَتَلَف .ثلاّتو نيف ّىناَت ىلاعت هلوقك هته

 ئذلا ددعلا ىلع اهيلعاج ىنعمب ىناتلا ىفو اهيلا وه فاضملا ةعاجل نم كحعاو

 ذا نكي ل ةلفحلا تزواج داي مكْشحو_ مقنيز مهله نادت 01 |
 مشغ تلق ثلانو مشع تأ. نانو ْمَشَع َنَحَأ ىداح وع لوقت: لوالا ةجولا

 مشع تلاثو ْمَشَع َنَحَأ َمَشَع ىداح لوقي نم مهنمو مشع ةعسنا عسان ىلا

 دونسملاو( رولطقتللا مسالا :فائقعايا ند

 انهلبق. ةر# هرخآ ىف ام فودملاو ئحرلاو اًصعلا وك فلا هرخآ ىاام ووضقما
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 * ءاتقلاو ةذاذللا َبَحَد نقف #« .اًماع نيتنام ىقلا شاع اذأ #*

 نق ارقوكي :ناتيلجول وييصلا' لخط نين ابلعتلا لو اهدنا وزاسا# اللبس

 ماريا لنا انهنوذااط قرشعلا قي قحو -ليلستضو < ةئس ةّدام مس اوثبل

 ةينامثو باوتا ةسمخو .سلفأ ةثلخ لوقت ةلقلا تدع قباطيل هلق عيج

 نقفل عوسش ةتلك ميلوقك ةلقلا عمج زاوعا سنع الا ةملغ ةرشعو ابرج

 نكران كتبنا, ثا 1صفكلالا | وعا ىوز دقو: ءاسلشلو_ عيش ق عامسلا

 لسقف ١ + ورق لَك ىلاعت هلوقك ةلقلا عمج عضومل ةرثللا عمج راعتسُي

 مكح هّيَرطش رخآ مكحو مسح ذأ الإ ىبم َمَشَع ةعشت ىلا مَع َنَحَأو
 امك كَرَشَع اَنَدآ هذه لاقي الف هتاوخا ةفاضا فاضي ال كلذلو ةينتتلا نون

 تابكرملا هذه :ثيتأت ىف لوقتو لصف 4 كَرَشَع َنَحَأ هذق.لْيق

 تبثان ةرشع ىَنامَثو ةرشع كنيلكتو ,ةيراع اَننت وأ ةوشخ امتد شع ىدحا

 نييتنثلا برعثو ..دحاو ءىننن .ةلونم اههلونتل ىيرطشلا دحا :ىف ثينأتلا»:ةمالع

 رهيع و نب اهرسكيو :زاجا لها اهنكسي ةرشعلا نيشو  نينثالا :تبرغا: امك

 ليتسف < اهنكسي نم نمو ةرشع ىامت ىف ءايلا تف ئلع برعلا رثكاو

 كذملا هيف ىئوتسي نيتلّتلاو نيِرشعلا وم نونلاو واولا هرخآب فحم امو

 هلوقك بيلغتلا ليبس ىلع كلذو ثّدوملاو.

 *  ناوَحألا ْلِعْفَي ال ام ٍرْمَأْلا نم * ”انَتّيَب ناك امَدْعَب اهاخأ ىَتَحَد #*

 قااعملا .نال هتك نانُثا .ٌلبحاو لوقت فقولا ىلع عوضوم ددعلو لصف

 اذأ كلذ لكاش امو ىَحِهَتْلا فورح ءامما كلذكو . ةدوقفم بارغالل ةبجوملا

 هذع لوقت امك بارعالا ٌةتلث تيارو كحاو اذه تلق اذا !ديدعت تدّدع
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 ء ان ىلغ سك معاط» لجرو ئّصر .تاذ ىل ةيضأر ةشييع اولاق

 ددعلا ءامسا مسالا فانصا نمو

 لغلالاو ةداملاو ةرشعلا ىلا حاولا هو ٌةملك ةرشع اتنثأ اهلوصا ءامسالا هذه

 تادودعملا ءاهساب عقشت 8-5 اهنم 111 ددعلا قماسأ نم اهأدع امو

 رقع َقَسأو :مهازد ةرَشَعو باوتا تل: كلوقك اهريداقمو. سابغتإلاب لع لدن

 2ع 02

 هيو .اًدرقم سنك ممساب ظفلت لب .معارد اًنثا الو لاجر لحاو امهيف لوقت ال
 م م

 بلقو  ةدجااو ةظفلب اعم ناتلالدلا كل ليصحَف نالج 0 ا كلوقك ىئَدَم

 «  لظنحا اتنث.هيف روحح فرطا# لاق ىَم نضوفرملا -ساببقلا ىلع لمع

 ىيبقالاو نيجاولا قل: كيناعلاو_ يكذتلا :سايق :لكببستكلَس, كفو > للولاد

 كلاب ءانلا “تقحلات ةنرشعلا ىلا :ةقلثلا ىف هنغ:فلوخو اتمنا ةذحاو ليقف
26 

 رشعو لاجر ةرئاشع و ةوسن ىنامتو .لاجر ةينامك ليقف كيو نع تحرطو

 .نييرتض ىلع _رورجماذ 'توصنطو .رورج .نييرضا ىلع ؤيملاو ٠ لسسبفف + © ةوسن

 توصنم لاو :ةرشغلا: ىلا ةثلثلا ويم :عومجماو فلالاو ةثاملا ويم ثرفملاف عومجو كرفم

 لك تسف 6 !درفم الا نوكي الو نيعستو ' ةعست اىلا شع :دكلاو

 نع قحاولا ظفلب اوءرتجا ةئاعست ىلا .ةايثلت 5 5400 2

 هزمت لإ

 ه.. شيمخ نبي: مكتامز ناد. «٠ .اشعت.مكدطيا قب قولا *
 لاق -نَم سايقلا .ىلا عجن .دقو
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 د رفاعألا ةوجو نع تّلَجو ىعءادر * اهي ىف كولملل َنيِبم كلك 1

 تانلا 5 دكشنتاو اًباوتا تلك اولاق كفو
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 يع د20 كاما د 2 كس يل

 قلع ةانلاو + لكن هش +: ئفرلبو 0 لؤفتا رك“ قودبو ارش طباخ

 نباو يِبزلا نباك هلايح ىلح ىمسم لوانتي فورعم مسا ىلا قاصم“ يبرم

 نع ىعللا ب لاصفني العام هلل 00 00 7 0 نبأك 3 نطو 0
< 

 تت 05

 اهنبي 0 *« 'ةامولا وذ لاق سس يقبع تان مو ع 22

 م 2 0

 ىسقبعو ْىَرَدْبَعح ءبلا تقفل #1 مارأ امهنم عاصي لكقو اًوْعَل ىدرملا

0 

 قيسم كلوقك دحاولا ىلا در علل ىلا بسُت اذآو لس صف: © َىَسَشْبَعَو

 رجم اهيرجلح ٌيبارغألاو ىرابتألاو :ىراصُتألا ءاماو : ىفَتَطو -يصرقو قبلهم
 لسسف. 2 ىتادقلاو ىرفاعبلا هنمو نالكو قابضو ٌىامثأك لئابقلا

 000 0 2 ع

 ىردقو ىلهسو ىناطو ىولعو ىرصبو ىوَدب ذوق سايقلا' ىع ةلودعملا نمو

 لاق ىلّذقو ىثَرقو ىناعنصو .ئناركو ىفقتو َىَوَمأو

 + . ني ةفراطغ نم ايلْذع اَبأ «- ثرَخاف“ و 2 ةيليَذ

 ةناييزو 0 جمو ةنانك ميقف ىف ا ىدّبعو ايزو » ىبقفو

 3 روت 0 ةكولجلاو قرح ساعت 2-0-5 >و اخ ينجو ةكيبع ىنبو
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 2 ف كك

 سهل ةبيرخ "ىف ىيرخو: ءاحورو ءارهب ى' ىلاخورو قاوعبو ءارورتخو. الولج

 لعا نم نوكي لجيل يضل بلك ةريخ ىو كالا نم ةميلس ىف ئريعو

 اياطرلاا تييسلخ اما لسافوب لاق الع تبي كفو لاتكم5----4 ةقلامللا

 ماتو بالو لامجو باوشو حاوعو تانب ميهلوقك -نيءايلا ىاخأا ريغ نم

 هبلعو اهميديو اهلواري ةعنض ىذل لاعف نا" :امهنيب "وغلا -لبانو عرادو

 ابنا لكاخلا لاقو "كلبجلا ىف ءيتشلا“ننبالي نمل ٌلعافو نيفدتحتلا - هأتنللا



 تانب كلذكو ىئونقو ىومدو ىوْبَط ةينقو ةيمدو ةيبط ىف سنوي لاقو لصف

 واولا تانب نود ءايلاأ تانب 3 كر ذعي ليي ناكو ةوشرو .ةووع +, ةورْعك وأولا

 ' ىف لوقتو ين ىنبو يرق ُّ ىوزو ىورَق مهلوش ءاج سنوي بعذم ىلعو

 ت7 تت

 عاوئوكو فود ةوكو ود ىفو ىوَيَح يح ىو ئووّلو ضورط يلو ِيَط

 ىغفاشو ىرجافو يمييث ىف ملوقب اهيبشن 5 يموم ىف لوقتو. ليسبسصف

 5 قاب لجر مسا ىلا ىفو ىومرم لاق نم مانمو . ىعفاشو .ىرجافو قيل

 ءابلعو ءادزو ءاسكك اذرصنم ناك نإ ةدودمم فلا هرخآ ىف امو .لسييفف
8 

 فربصني 0 نأو ىواسك كلوقح وداج بلقلاو تاي تناسب لبق ا

3 

 بمد

 وخ لوالاف نارمالا هيف غوسي امو كري ال و هطقاس دري ام برضا ةثلث ىلعف
2 5 

 اذكو فز ىدع وبك ىلاتنلاو نس ىف 4 يقم هنمو ىوعضو وخلو .ىوبأ

 نيو نسل وبإ :لاقو صوتو ديف قوق كنا ةيسروبح دس لسع امر لإ

 ودع ثلاثلاو هس ىف ىهس هنمو ىودع برعلا نم سان نعو لصالا ىلع

 قنا وبأو حرج 0 ىرخحو ئونحيو ىديو .ىئومدو ا ىوْدَعَو ىدغ

 لوقتو.. لبسصف + اهثاكسا نشفخالا لوق سايقو هيل كيرخكأب ا
5 

 2 0ن 0-2-2

 ىتني نسنوي ىنغو ةيوبيسي ليلخلا دنع قيشأو ىوَنَب ا تن 4 ,

 11 ا ع

 اهنا رشع ةسخ ىفإ ىسيخو ' قروضحو 3 لوقنف 7 مرح ىلإ

2 



 سايفلا ناكو ٍيبيَط نم اراوف الا ىئاط اولاف مهنطأ الو هبوب لاق يم

 هيف لاقي الف موَهَم ميغصت ميهم امأو ءايلا ناكم فلالا اولعج. جّتلتو ىَئْيَظ

 + فلدلاب قييم هني نم ْيقُم ق لايقلاو.ضيوعتلا .ىلع ىمييهم.ال

 َنَعْف نَعَف ماللا لدعم نم َةلْيَعثَ ليف ةليعقو ليعق ف لوقتو للسقف

 ةيحأ ىف اولاقو 01 د لاقو لوم ليوض ةو ب ىورضو د دن
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 نيبو ةنيب هيوبيس قوفو ىودع نع ودع ىف كلوقح ىو ٍلوعَف كو ا

 لاقو ثبملا ىزفي لو َىََنَش ةدوُنَش ىف اولق امك ْىوَدَح .ةوُدَع ىف لاق ةلوعق

 وأ: ثلاث عفت نأ نم ولخت ال رخالا ىف فلالو للصف + لوعف اًمهِْبَف

 نابلقت ةبلقنملا ةعبارلاو ةتلاتلف !دعاصف ةسماخ وا ةدئاز وا ةبلقنم ةعبار

 ةتلث ةددازلا ىو ىوَشْعَأو ىومرمو ىوهلمو ىوحرو .ىوصع كلوقك اوأو

 اال اضواب سج ناتلعلاو ييددو :نيح كلوقتر اهيببحاوقو انكنالل هجوأ

 الا كلذ ءارو اميف سبلو ىوايتد كلوقح فلأب ءايلاو واولا نيب لَصْعِب نأو

 ىرابح مكح ّق ىزمجو ىَرَتعِبْفو ىراسجو ىمارم كلوقك فذشلا

 وأ ةثلات  نوكت..نأ نم ىلخت 2 رخآلا ىف اهلبق ام روسكملا ءايلاو لبتبيف

 ىو ىوجشو ىوع ىلوقك اواو بلقت ةثلاثلف !دعاصف ةسماخ وا .ةعبار

 ئوضاق و. ىلاحخو: .ىضاق كلوقك بلقلاو ايهنسحا وهو فذلل ناهجو ةخعبارلا

 ظ 00
 د لدحلل ارو «طيتاحلا ردع رمعارخ + ليل نكبة دحر ةيزفلاب بادن اقوول

 0 يف أولاقو ىقستسمو ىرتشم كلوقك فذللا ال كلذ ءارو .اميف سيلو

 يِبَطو روح اخ الوقثو .لببمد: ١ «.ىَبَمأو قومأ .ملوفخأ يحن و

 ! يرسم ديبفا قنص رندا يي دانتإ وثم اهبل ملثحا و :جيرطو وول



 م1

 فوسنلا و طنطلا فاما ذو

 انيك دلتا قاس 5000 ا ةدّدشم ءاي درخاب فحكلملا مسالا ع

 مسقنا امكو  ىرصَبو ىمشاع ككلوق و فل ذوا تجتاشل ةيالج كفار

 هدقتس ناس عمهم سرين قيض

 تءاج امكو ىدربو ىدرك وا بسكن ظفللاب فلعت ام ىقيقللا مضر ىنعللا

 سوو يدوجو مورد 010 وك ايلا كلذكف .هدحاوو سنجل نيب ةقراف ءانلا

 قىنعم ىلا ىنغم نع اهب هلاقننال تش تارييغتل مسالا ىلع قوط امم ذايسلاو

 عمالك. يف درطملا سايقلا ىلع ةيراج نييرض: ىلع تارييغتلاو :لاتخا ىلا لاخو

 مهفذح جمالح سايق 7-00 :يراشل نأ هس < كلذ نع ةلودعمو

 نادتعو ةردصبلا هع كيزو ىدنفو ىرصَب م عبو :ينثتلا ينونو عاشلا

 لف بارعالا لعج نوعي "نرىربشس و ىيصْنو رس ىكتكلذ نمو 5 نودبزو

 ئف كلذ :لثم ءاج دقو اييردتف لاق بارعالا بقتعم هلعج . ىمو..نونلا

 ابالأ 0 اذه لجو 6 مسا نالهِلَخ قعاجو اليخ اولاق .ةاينئتلا .

 م م عانمو 1 نا متفلاب لوو عوف ىرَمَت 5 9 2

 اروع ا وللوع ءابلا فوج وم ناصستسللو د 5 متفيف ئَلْغَتو نيتي

 ىدنيدَس اننابيقلوقت يقان :ةلياوطوهكياكش وا ناك“ لدعم نأ اةكشااللا

 لسسف..١ © لفغو هج وك ىعف اهيف لاقيف .ةليعف .لك نموأ "قكيؤوطو

 ىف امهيدجإ هو ناءاي هرخآ لبق لاثم ّلك نم ةكرضللا كيلا فّدحتو

2 



 رق لقو اسحصف .<.ةملغو ةيبض قف ةيِبيَصَأو ملغ مهلوقا نمو

 نأ تدرا امنا كنم ْرْعْيَّصَأ وه كلوقك هلم نا يهل ل وركن

 غلبي رف 2 نيس هنمو اذه قيوفو' كلذ 17 وهو انهنيب ىذلا لذقت

 لس فف, + ايَذاه .ليتمو ايتاه+ ليتم. هنم تذخا برعلا لوقتو داوسلا

 ىخلا نونعي ابنا: ليلخل لاق هِحِلّيَمأ .ام مهلوقو» سايقب سيل لعفلا» ٌميغصتو
 2 35 كضرديول) ف - 3 0 د -

 كناو هب فلن ىدلا ءىبسشنلاب هوه جلم دكيز تلق كناك جلملاب مفصن

 ازلأ]

 < ناموي هيلع كينصو فيرطلا ٍجوطَي نلف ونب كلوق وك رخآ ايش ىنعنت

 2ك منال :يبكت كرثو اًرْعصم مالللا ىف 5 ىرج ام ةانمالا نمو ليشنبدمفف

 0 ار حلفا ردو نسل ودكم و وجي وح دا _ اعطت 65
 ١ ا 0 تعكو ٍلَمَج عيج اهناك مكمل ا ىلع عجلاب ارداف

 0 - نمد م ا

 6 سنع يعيش توم ض0 نانا لاقيف اهنم رديصلا 5 غةبكوملا ءامهسالاو

 ةعيرالاو ةثلتلا تانب ىف. نير .ءىتت لق فان نا ميخعاللا انفك ذر لئسعفلعف

 010 6 ترابجح اق هونج 0 3 ليحل هدورح 01 0 يسب يح

 ا نع كدفلحو ىف نش تاس 7 ال ام ءاهسالا "نمو لصف

 ا ا كسه بما 3 دل بيوض وه ل 7 لعفلا ةلونم ىذلا مس

 ةمومضم ريغ اهلداوأا تكرت نأب اهاوس ام ريق اهريقكب قلوخ ةيئبلا
 1غ
 ءالوأو لوأ ىو ايتو اًيَذءاتو اذ ىف اولاقف ثافلأ اهرخخاوأب ثقحلأو

 2 تاتنللاو ا: نويدتلا» نداللاو: ةيييختا..ىو اًيقللاو 'اهذللا ئاو' ىلا فو



 لا

 ذذل

 و

 وحن كلذو اهينكت ل نا.ءاي اهلادباو و بجو ليعيعذ هاب عضوم ىف ةذم

 مَّسأ ىف تتناك نأو ليدنقو 226 حابصم ّق ليديَنقو سيدرك سرييدعم

 تفانكن -ةنماعلاب 1 ءاقهرهذأ . تئيفبا اهايا امهيدحا تسسيلو ناتداز تالق

 قليطم رمكتو موهمو مّدقمو ب برامضمو ملَتغَمو فلطنم ىف لوقت اهَتَخأ

 ق4 لوقت الريخم' نبنك,_.اتواسن نآأو م 8 مدُيقُمو بريضمو مليغمو

 اثلخ: ىك ناو طيبخ وأ طنيبحو .ةَيسيلق مسيل وأ ةسنيلق ىطنبحو ةوسنْلف
 نه م د

 ابرلا ماو سعقم سسْنعقَم ىف لوقتق افانتخأ كفذخ نييدحال ّلْصَعلاو

 ىو 0-5-2 توبكنع 95 لوقت ةفوضوملا ةدملا الخ ام ةىداز 4 هنم :فككف ٠

 شيرعتلا زوو نسف < رييتخ ديتول كم يقف قفل د
 لعب --_ لاثم ىلع هوكي نأ |ضيوعتلاو سداوولا هدف رم فانك اقف هكرتو

 رمديقم قو ميليغم .مليغم ىف كلوق كلذو .ليعيعف ىلا ءابلا ةدابرب زاصِيف

 وقح سفن 3 لاما ناك ناف ىقاوبلا كلذكو بيكينع كيت بكين يع و ميِديَقَم قم :

 عم رق هيلع رعصيف هدحاو ىلإ دري نأ اهدحا نابعذم هلف ةدكلا عيج

 5 5 عمج .ءانب ىلا وأ 5 ففلالا ىلا 'نونلاو .واولا. موه هبجيوتشي انما ىلع

 3 وأ نولُْيَلُذ ءالذأ قو“ 32000 0 نايتف ىف كبيوق :كلذو هل ني

 ةارعت« اع أ لوقو ريد وأ تاريود رولا ىفو ةميلغ وا وميَلَع .ناملغ .ىفو

 مْيوُق لوقتتا داحنالا مكح عوبل ءامنا مكحو  َتاعّيَسش عوسش ىو نورعيوش
 3-5 تنسو 2-5 نعد 6-5

 ىلعا ءاج ام تارغصضملا نمو ! لشبيفصت 2+ :ةييتغو ةليبأو اريغنو طيقرو



 مخ

 ن٠ د 90-0

 ياي سف. 6 هيوشو نيلفو م جررحو ةهيقشو مت مشو لشو رت ةفشو مد

 0 ور و اسم رجا رام راكم يزيد يحلو وجا فنج ىقمللا

 ميوخو تييم ليك 5 0 0 يوقد 200 سانو راهو . 55 ف

 ماس لاسر و 2 نبأو ميسأ ىف لوقتو لصق م سيّئأو

 ةيانيو 5 00 تنيو تيخأ ىفو ةرمهلا نع ءاغفلأ كيرتكاب ىنغتستو

 2 م

 انجلو لصف ع ةقحاللا ءانلاب بهذتو كونو ١ اللا نرد هيرشي

 لعتم ىفو نيزيوم نازيم ريم ىف لوقت كتل فولو انيك ةهلض) ىلإ 3 مزاللا ريغ

 لدبلا امأو ببينو 00 ليوق بانو بابو ليق و سيمو لعيوم ستمو

 فعاد 925 -

 ثارن هان كلذكو يي محل تو لديوق لباق ؟ لوقت هلصأ ىلإ ب الف مزاللا

 00 ديلا يداي ملرعل ينيقردبع 4 يلرسو ضدأ فيت

 ادد ليك, تما نويجتبلا نزجلت اودي ادومأ دارك اطلس ةتلاث: تنعم

 0 ع واو_الكواب ليتم عل لويدجو ثويسأ  لوقتح ىهظب لك
 ةتدد 5 ن دس همن ع و5 - م

 ' ىوضرو ةورع ىف ةيصعو هايشعو ايضرو ةيرع كلوقك ءاب بلقننا اهتاف تبلعأ وأ

 2ك 17 ميغصتلا ءاب ,.غم عمتجا اذاو. لسبسف ,١. < اًصعو .ءاوشعو

 ةيواعنو ةيواغو ةوادإو ءاطغ ىف كلوقك ِلّيَعُف لاثم ىلع مٌكصملا راصو ةريخالا

 ا

 5-2 5-22 30 ت5 ا

 : ا نسسعب ناو تقرتعنما لع يحلو ظلعمو د كا تيدا و :ىطع ىو

 00 سرب لق دونيس لاق نمو يح لوقي ورع .وبأ .ناكو .هفرضيي

 | 1 ايد ماظل ةردقر ا ةماط نوكأ نم ولك. تيينأتلا فلو
 ىف تيبثت الو, بيرو سيرع وح نم لش ام الا ئئالق لك ف تيتتا ةرّدقلاو 6 سد

 تناح أذا ىهف فلالا امأو ميرو ةيديدق وح م 3 0 الا يابولا

 يا سنس د -

 بج كيلوقك ؟قتعاصف ةييماخت ميطقسو لكيبح حك  كينت ةعبارإ ةووصقلا
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 ءاركبشلاكأ كرفت( نإ . مسا فوض ةقلخ# لح مسالاف ؛ةغصر+ هللا نييرفا ىلكا

 ءاّرَصلاو ءارسلاك ردصمو ءايشألاو ءافلللو ءائرطلاو ءابصقلاك عمْجتو هادّيِتلاو

 ئلذك. سلا امو لعفأ كثينأت وه ام .نييرص قع ةفصلاو+/ءاظنابلاو هال

 ءالوش ةلحو ءالطق ةجدو ءانسح ةأرما وحن ىلاثلاو ءاضيبو ءادوس وح لوالف

 ءاكاوبو ءاروشاعو ءايربكو ءايباسو ءاريسو ءاسقنو ءاضحر وحاو .ءابرعلا .برعلاو
 3 نو 3 35 56 هع 205

 رعصملا "مسالا قانضا ' نمو

 رو ةتلان ةنكاس ءاب يي هيناث 00 0 3 2 اذا 0 مسالا ٠

2 

 فعلا و خخ 3 7 لابيجاك لاعفأ 7 ءابنشأ 56 كلذو :لعلف 2

 هند

 الا مغصي ل اد. ناويكسك- نات اضم“ اونو كلارا نا بالجو لي كا ا

 ناف هسماخ طوقسل ةريسكتك كركتسم .كريغصتق دامك اماو ىعايزلاو مهالملا
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 تا © هدد : ٍَ ىلإ هاعتو <« +تعو -هءد

 شريخو قزيرف لق نم منهو مي شرم ىو دزيبرف قادزوف 6 لي

 ٌلواللو ءاتلا فو اهنم وع امب اههبتشل لادلاو كئاورلا نم اهنال ميملا «فذك

 امتاف عدتري مث. سماخل عبي ىنح ةلوهس ىف لازي ال هنال هيوبيس لاق هجولا

 ارض لِجيَفس لوقي نم تعمس شفخالا لاقو“ هدنع عجترا ىلا فذخ

 نيفرح ىلع. مسأ كو لصق 6 دحأو كأو نم ٍيسكنلاو ريغصتلاو

 ام برضا ةثلث ىلع وهو ٍليَعَ لاثم ىلا ميصي ىتح هلصا ىلا هذري ميفكتلا: ناف
 نه سد

 كحد 5 نيكل كو يو ةدع 8 8-5 ةممال "قل ينكح هواف فخ

 نع د 4 ن 3 5 سباع 5
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 و 2000 ليوسو 0 حسو ملا ا 1 ىو قُتل لبكأو خيش ةببت»»



 منع

 لاق ماّيالا كلذكو َنلعفو تلعق

 * ٠ تّلَمف رودقلا َبصَن تلجكتساو * تعئقت ناخلاب ىراذعلا ناو 4

 ثرسكنا عوذلاو .ددعلا ّنْدَأل نوسكنا عاَذُجألا- لوقت برعلا+ َنامّثَعا قأ/ غو

 + بزال ةبرصب كاذ امو نتّدَخ ةرشع سمّكلو َنولَخ سيخل لاقيو

 كونو عع هانا هدحاو نيبو هنيب امم رمتلاو لكتلا وحنو :لسسمف

 ال بابلا اذه ثّدومو معقم لاو .ةبواَح لكَ راج 5 ىلاعت هللا لاق

 كلذ اودارا !ذاف سنوي لاقو عمجناب دحاولا سابننال هظغلا نم رك لقال. اوك

 اهقكلت“ ىلا ةينبالاو لتسن اكن ةمايحو' كد ةاش هذه اولاق

 10111 3 ا

 ىييبلاك ردصم ميغ نييرض ىلع مسالف فصو اهمأ نيبرنص ىلع ءىجت و

 ىَتْنُخو كبح ىوكأ ةفصلاو ىجولاو ىَرَشبلاك ردضمو وح  تابورلاو مشو

 ير افضو ىذربو ىرقذدو َلَجَك مسأ نيبرض ىلع ىو ىلعف اهنمو يتلو

 اهفلا ىتلاف َلعَف :كرشلا نمو نك 1ك ل اهنمو ْقئقطِرمو شنو

 احمل او نعمت ساو: يوكو: قوضرو دع قيبع مسا بزضا. ةعبرأ تينت

 عمجو ىَركسلاو ىَشْطَعلاو ىامظلاك درْفم فصوو نيموللاو ىَوجَنلاو :ىَوُعَبلاو

 و. ةاطرأ“ علوقل ىَقلَعو. ىّطرأ وحن ق اخنالل اعلا ىفلاقب يفشل. يع كلا

 0 قدحلاو ىريشلاك ثرغم نيبع مسا ناببض ثيبأتلل افلا :ىتلاف لَعف اهنمو

 ردصمو نابرظلاو لَجَحْلا عمج يف ىبْرظلاو َقْجَحاك عيجو ٌفِرَصَي ه نمي

 ١ غلوقك الفضو َفْرَص نميف ىرقذو ىّرعمك مسا نابرض قاخمالل ىتلاو .ىّركذلاك

 فص هذبثي رف هيوبيسو بَلعَت نع كيزَعو هدحو لكأي ئذلا وهو ىّصيك لجر

 هالعق ةدودع ايقحلت ىلا ةينزالو لصف: . + ةاهزع وك ءانلا عم لا
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 ةيعاشقو ةلقايص و ةلووشو 8 ةروقص و ةراحنو | ةراجكاك دك م ىنعم ديكأتلو

 ةجراوبك نيرعتلا ىلع ةلالدلتو .ةتعاشألاو ةبلاهملاك بّستلا ىلع ةلالدللو

 لخدف اهنا ةجوالا هذ عبججو ةجاخو ةنرارتك ضيوعتللو ةيراوجو

 2 ةواقشو ةوالعو :ياظَعو ةلاتفايع كتكلذ نمو ياكمالا اهيلع “ىتي نأ و

 كلذكو ةلاَمَج ةفامج تعم لاَمَج عيج ىف ةلاَمَج علوقو لسبسفف

 ةيناورملاو .ةيقوللاو ةَيِرَصَبلا ككلذ نمو  ةلياسو ةدراوو ةبراشو 'ةرامَكو ةلاقب

 درو مهبونكر اهنمَف اَْنِمَ 5 'ىلاعت“ هللا لاق .ةبوكرلاو ةيوتقلاو ةيولثملا هنمو ةيريؤلاو

 لستظف :٠ © رمَتو ةريتكف عمجلل بولحو ادحاولا ةبولخ“ امأو“ مهتَيوككَر

 ىلع هنا ليلكل كنعف نابهذم فلاطو ثماطو ضد تداح وح ىف نيييوصبللو

 21000 كثيبط تأذو ضيخ تان. لبق هناك ماتو والك 325

 سفن ليوأت ىلع ةعقَيو ةعّير مالغ ملوقك ضصئاخ ءىش وا ناسناب لوأتم هذا
 ةمالع نم اهل نب .:الف ةقدادل اما ةتباتلا ةفصلا ىف كلذ نوكي امّنأو ةعاسو

 رج هلطبي نيفوكلا بهذفو“ ادعو ّنآلا :ةقلاطو ةيطماجم لوا كابل

 لبشف. + لجيلاو ةأرملا .ىلع فشاعلاو لجو ةقانلا ىلع مماصلا

 ام لوعفم ىنعمب ليعقو ليعفمو لاعفمو ٍلوعَف ىف ثّوملاو ركذملا ىوتسبو

 هبشي دقو  متليتقب تررمو نالف ىنَب ليت ةأرلا هذه لوقت مسالا ىلع ىرج

 اولقو نينسكمْلا نم بيرق هللا ةَمْحَر نإ ىلاعت هللا لاق لعاف كعب وهام هب

 عششا كلذلو ئقيفح. سيل علل ُثينأت» لسف < نيدج ةفحلم

 ِمايَألو ثابلسلاو لاجرلا َنَعَف لوقت اهكرتو ةمالعلا قاحا هيلا ينيب كفوف
 ن6 سدس ع

 تاملسما و اولعفو ا لاجرلا دبلا دانسالا ىف لوقنق «ريمش امأو تدلعفقو

| - 
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 هيلا.فاضي امب اهرمأ مبتعيف فاضملا اماو:.تفيرعتلا فرح. هيلع .لخادلا

 ى.عاش ام ةركنلاو .بئاغلا رق .بطاخللا 1 ملكتالا ريمض ممصملا عاونا فوعاو

 أر هماامرفق تيتكارو 06 لج كالوفكدس

 كتقوملاو/ كل فلا» مضيالا+اةعاعصا عدو

 ضرأو ةفرغ وححأ ىف ءايلاو فلالاو ءانلا ثلثلاتامالعلا نم الخ ام: كذيلا

 ىلع ثينآتلاو ٠ نعادحا هيف ٌثدجو ام ثّدوملاو . ىذفو هاكتخ دج

 ناوين ىف ركذ هئاز اب امم اهثوتكاو ةقانلاو ةأربلا ثينانتك مقر

 حالطصالاو عّضولاب فتلعتي .اًمم اهوحنو لعتلاو ةيلظلا ثينأتك ئقيقح ريغو
 سديعتلاعخلظر راجي دنع ءاج ةعسلا لاح ىف عنتما كلذلو ىَوْقَأ ىقيقثلو

 ةأرما ئضافلا. ْمَصَح جلوق وحن ريجتسا لصف عقو ناذ ثعلط راتخاملا ناك تأو

 دلل سل دقو عضاوللاب .نفيلؤ عم ةوسمأ َلْطْيَحَألا َنَلَو َنَقَل * . ٍيِرَج .لوقو

 اذه ماسك مهب تاكفيللرو ةظعوم هءاج نمق ىلاعت هلوق وك نسكت او

 ةمالعلاقاحلاف هريمض ىلا ىنسأ اذاذ مسالا ,فاط ىلا ادَنُسُم ٌلعفلا ناك اذا

 0 ا افلا لد معبد 1ع ةواشمم دب اه َلَقْبَأ صرأ الو *  هلوقو

 عابر ىف وأ قو نيعك تالا كما تاقحر نقد .. قوم ل الو ردقتو ظفللا

 و ميغصتلابو دانسالاب نيئيشب اهرمأ مهظي ىتالثلا ىفف برقَعو ىنانعك

 كذيلا نيب قرفلل هوجو ىلع اهلوكمو ع فسلسمف اد داتسالاب. جابرتلا

 امهنيب قوفللو عئاشلا ربقللا وهو 0 ةيووضمو ةيراضك ةفصلا ىف ثوم أو

 ليلق وهو ةنوذوبو ها ةرامجو ةلجرو :مالغو ةناسناو ةكشو ةأرماك مسالا ىف

 ّق ةةايبا ةلْثَقو ةابربطو ةريعشو ةرمتك ذينم تل اديب ا نيب قرغللو
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 ت2 ع نر م35 هاء

 5 ءادجم انابج و كو ةامك در م اركشو سايقب سبيل ةوسنلقو سْنَلَقو

 32357 ميِمَحو لايلو .لاغأو .عيطاقأو  ضيراعأو َتِيِداَحُلو َليطابأو طهارأ

 ليعافأ لاعفأ ل1 لعافأ ةلعشأو ل لك ا لاقيف عل عمجبو ليصضت

 تاتويبو تابالكو تالاجرو تالامَّجو لدابَج أولاقو يم ٌرواَسمأو َبلاكأ وح

 0 نيشاشحو 0 تاروشو ا تانعمو تاقرطو تارزؤجو تارمخو

 0 ناو ةاقرسف و ةارسو ىمقابو لماجو مدخو فلحو دبعو مدآو رفسو
 1 د _- 5 ١ 1 0 او

 ىلع .ةتيناثلا ,خمالع -ةيف:ئخلا مسالا عقبو ليكتمل تيمنا روجب# لاخرو ماوتو

 1 0 1 ا 0 0 ١

 لات ا  كافاحم ءافوطو ىميهبو ةونح وح لنحاأو ظفلب عيشلو لحاولا

 0 22 ا 76 2 3 ا
 ىللوتو ىكلم ىضوم جلوق وك ةعيج عك قع 3 هربخ ادع 2ىشلا لديكاو

 س60 ل س00 م

 وح 55 اوحكأو لنحو ىرقعو ىحرجو لَن ىلع تليخ يفوح ىبرجو .

 + ىطابحو كاجو نع نالوفت ىماتيو : ئمايأ. هكلذكو , .لوعفط ىعم ليك

 كتساو .ةقش عمج خف جلوق كلذو ا نفع عدرا ا ديك

 تارطبسو .تالكبس  لامجيو :تاقدارسلا ملوق وحن .ءاتلاو فلالب هج 5 .

 ةركنلاو" ةفرعملا مسالا فانضا نمو 5
26 

 رمضملاو سال عيال بروضأ ةسيبخ وهو هنبيعب ءىتن ىلع لد ام ةفرعملاف

 العوروتنلا ريح :ةيلعر لكتاجناو ةفالوضؤااو ةراشالا ءاهسأ ' مزامجتت ولد ا

 رق .مهبملا رف .ملعلا رك مضملا اهفرعأو ةيقيقح .ةفاضا ءالوف. نحا:ىلا فاضلاو
5 



 مع

 سس ند

 قعُف هثنوم ىذلا ْلَعْفَأ ّلعانأب عمبجج امثاو مغاصألاو نارمْحو مح ونخأ

 هلوقب باز ١ كايت َنيِرَسْحألاِب ؛ ىلاعت هللا لاق نونلاو. واولاب :اضيا . عّمجبو

 5 اًصواحألا َتْيِهن ول ورع َنْبَع ايف * ٍمَقعَج لآ نم صولا كيعو ىلاتآ *

 نالَعَف عيج ىقو لسف ع ةّيممالاو ةّيفصولا يذاج ىلا هيف روظنف

 نيحارسو نيطالس وحن نالعفو نالعف كلذكو َنيِْطاَيَس وك َنيِلاَعَف ىلع اهنل

 نعت لوقتو قئراكسو باضغ ونا ىلاعفو لاعف ىلع ةفدصو حارس ءاحج كفو

 ردكي علقو * لدم ٠١+ ةدصلاب ئرابغو الاجو- ئراكسو لاشكح برغل

 + تاعّيَبو ّن رنيم لاقيو  انيُبأو كاببجو تاومأ هج لن ةعز اع رجلابفأ 'يخ

 اكدوا ا نيكو لوعفلسو لعفمو 067 ٌليَعفو ناقلات لفسفتال

 نوبورضمو نوقيسفو نوناسحو َنوبارَش لاقيف ريسكتلا نع محصنتلاب

 ميسايَمو نيماسمو ميداشمو نيبعالمو ميواوع ليق كقو 2نؤمّركمو نومركمو

 ةداير هيف ىتالك لكو لصف ع نداشُمو- لفاظُمو يكانَمو ميطاغمو

 لَدْجَأك هذه ثسيلو ىاحلالا ريغل وا ٍريّثعو بكوكو ِلَوُدَجك قابرلاب ىاحنالل

 لداجأو لوادَج لوقت ّىعابرلا عمج لاثم ىلع هعمجَف سعدمو ٍبْصْنَدو

 ةيراوجك .ابوسنم.وأ مج ناك طنا دانلا هوخاآبب تقل سعادمو- بضاندو

  جيدارسو ليدانقك َليلاعق ىلع عيج ع بار نيل اهفدخ اهلخ ا ذكاا فاول ةتعاشأو

 تناك ام كلذكو طيطارقو ع وارقك هب: اقكلم ىقالتلا نم ناك ام كلذكو

 ء بيلالكو َيِبارَيو ميفانأو يباصتك هّدم ميغ ةداير كلذ. نم هيف

 ككذو: ءاتلاب هدحتاو هدم وي ف سنلمل ىلع درفملا مسالا عقيو لسصف

 اهناو ةلجرفسو لجرفس و :كطبو خيطبو :كلظنحو لّظْنَحو ةرمتو يمن و

 ةانبلو بلو 0007 ٍنيفَس وك '. عونصملا' نود ةقولخألا' ءايشالا 3 اذه مكي
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 ءامزك وحن كلذو لوعم ةلعثأ ءالعفأ لاعْفَأ نالعف نالعف لاعف لعُف .هالعف. ةلثما

 ناجحمو دايجو ماركو زبكطو عنصو ميصو رخنو ءادّدوو ءاغّجحشو ءانّبجو

 ةكشأو ءاهيبثآو ءادعأو قارشأو ناعجاشو نايصخو ناعجيشو نايِنثو

 قع ليعت امأو تابيركو َّ 00- 0 مياكصتلا َعمَج عمجبو فووُشو

 الو دامو :هلتك دش نقرا لبق, ”نهرجك 3 لع سكب نا هذان ٍلوعشُم

 ةلتما ةئلخ .انهتتولو  تاحرج الو نوحي لاقي الف جحصتلا عيج عيج

 0 ا ءافلخو وداجتو لطرح: جاوص 0 كلذذو هالعف لداعَف لاعف

 وحن نال نالْعُف لعاوق ةلثما ثلث عيج اذا هلف اًمما لع ىلع ناك امو

 اولون دقو بّتاوكك ون < لعاوق دحاو لام دقتيف نانجو ناوجح -. َلعاوك

 900 عصاوقو قفاوت وح : لعاوق < العاف ىف اولاقف هبات ةلونم فيفاشلا راعلا

 لاعف نالعف العن لع ناين لا يعلا يفر باوسَسو

 ءارعشو لؤبو ماللا ّلدعبلاب سنختو ةاضقو. ذقسفو ٍلاَيجو كيش وح لوعُت

 اون لعفو لعاوق نالاتمم .هئنوملو سراوف وني لش لاقو دوعشو راجو ناب

 < ساجو «ضئاح هيق'ءات ال امو ءاتلا هيف ام كلذ ىف ىوتسيو موو براوَص

 نالاتم ةدوج وأ ةروصقم ةعبار .تينأت فلا هرخآآ ىف امم منياللو ليبيين

 وجا ىللاعق ّلَعْف ْلُعُف لاعف ةلثما عبرا ةفصللو . ثاناو ىراكت وبا ٌلاعف ا

 تايلبحو تايَرفَذ لاقيو ىمارحو مَعصلاو محو راشعو جاطبو شاطع

 هيلع هلوق اًماو تاوارُمَح لاقي الو دَدَعلا َندَأ تيرأ اذا تاوارككو تايرْغصلاو

 فلالا تناك .اذاو مسالا ىرجم هيرجلف ةقَدَص تاوارضقل .خف سيل مالسلا

 انا را الا ملا درس اا تايرابح كلوقك ءانننلاب 2 ةسيواخع

 ٌليعاقأ . :,العت كف لجم) تلك ةفففلاو لدا وج < لعافأ 02
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 اا 2 2

 بلقلاو ونود الو ني ىلذو هند لذأ ماللا لتعملا نم لوعشو لع

 ىف ٍوِسَف عيج هناك وشتم هيلو قو خطو 0 لاقيف ردصلا سكي دقو منكا

 نونلاو. واولاب عمجج ردكلا نفوذ نم ءانثلا وذو لسصف + ميدققألا

 ادودرم ءاننلاو: فئالبو نولقو نوبثك ريغم ريغو نولقو نوتسك هلوا :اريغم

 و ماك نع ىلعو: تانهو تابويكك كودو ريغو تاوضعو تاونسك لضالا ىلآ ْ

 دانا هن اججم ةعبو از ناك انننا> ئفإلا 'مسجتو حلفت فقحأغ مكفآ يظن

 بهالّسو بلاعت كلوقك ٌللاعق ومو ىحاو لاثم ىلع درج“ ميغ وأ ثينأنلا

 امأو مراضخو عدافضو مطابسو مطامَقو عشارجو نقار عراجحفو مهاردو

 / دعب لاثلا اذه شك نإ هب رواجتي الو هاركتسا ىلع الا سكي الف ىدامخل

 نؤمتعد لاقيو رماح شرم ىفو دزارَف قدزرف ىف مهلوقكا هسماخ فذح

 3 تاسشٍرمكجو تالَجمفَسو تالصعب , تان د نوقلّصِفصو َْن وعرجافو

 الاثم رشع لحا علل ى هناممألف ةَّذَم ٌةنلاث  هتدابز تناك امو لسسف

 د : و ود رك نيع ق9: وو 5 نعت 3 ه0 نرد و عديا ىلا, ول 2 نانا يك د طابقا 0

 وح كلذو لعفأ 0 لوعف لاعف لاعفا :كعف نالعف لسداعف نالعف لعف :لعفأ
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 ىلع عمج 3 نسْلأو ًءابصُنأ و قونعو لاصف و ءالقأو نسق .ذايبصو ةملغو

 دنع 5 نا

 00 0 ذو كاف تاقعو فنعأو 0 مح ةصاخ اكسس الا لعق

 ت00 551 22

 لعف .لداعف نداتم كرقينانلا ءان كلذ مزرم هنقح املو بابُذ عمج ىف َبُذ

 73 م ع - نورد > ع - - -_ِ 20 - 7 8

 ةلعجت ه«تافصلو فس و لداجو بساوذو ماكو لداسرو فداك وح ككلذو



 ا/ا/

 4 و نع

 هع
 3 و 3 8 2 4 23 5 ..

 555 نود قل 4و م عل ل د 5005

 قاكك -ابيف نؤنلاو :واولاب عل و جم عبج ىف 10 !ولاقو 2 كفنطفَو

 نوعتصو ننوبعسص ىلوقك عنتع ميغ روكألا ءالقعلل تافصلا هذه نم

 فلالب اينم تثدوملا عمج امأو نوسحَتو نورذخحو نوَمْيَحْي نونسحو

 الا تاظقُيو تارذحو تاولخو تالبع و كلذو هبيغ ديف م ملف ءانلاو

 عي ى. جلع .اولاقو لابعو شامكو: داعج .لاغف:ىلع .ورسك حهناذةلعفل لاك
 اهنا وكي: نال نم لتحل وشلل يكاسلا كينولاو . لضيسسكا )2 كل
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 داغلا حوتفللا ىف خفلاب تنكح اذا عملا ىف: دثيع تكارجخ امي ناكل )اناث لاكن

 تافرغك اهمومضملا ىف مضلابو هبو .تاردسك اهروسكملا ي سللابو هبو تارمجك

 !ذاغ ميت غل ىف نييقابلا ىف ةعسلا ىفو لوالا يف ةرورّصلا ف ىكست دقو

 لق .ليَذَع ةغل ىف الإ تالودو تامهردو تاروجو تاضيبك ناكسالا تلتعا

 اوكي ذاوتاوأ بع ةلاقلسلا قل نكست ا هياتم وأ تاسْيِب 2 5 هلت

 زم اولا ابك امهب فضو نامسأ لصالا ١ امهناك امهنال ةعبرو ذ ةابجأ عبج ْ

 همز قاطلاكراويك كتارا ايما ع ولا لهاكلو .:لطتحلصق .

 نيف َلْوَح تالَعَأ مهيف * لاق لو ضرأ عنج ىف تالقأو تاضرأ اولق ءاننلا

 تيبمللا لاق ريعو سرع عمج ىف تارّمعو تاسرع اولاقو * مصاع نب

 « .ماكغألا ةطوطخت مهيلا قييم دّدوسلاو .لاعقلا تارسّع

 2 5 ندع

 ءايلا ىف اوعنتما امك لوعف نم“ ءايلا نود واولا ىف .اوعنتماو .بينأو :نيعأو



 ن0

 عبج ا د نافل تنفس او "7 نيملسملاب ترومو نيملسملا تيأر ليق

 2-51 تر قرض 5 50ه وا نع

 ةلعف :لعفأ لاك لعفأ هتلتمأو اهنود اف ةرشعلا :لقلا عبجن ةرتك عمجو 36

 امو ءاتلاو فلالاو نونلاو واولاب عمج ام هنمو ةةملغو يرجو ِباوُشَأو سلك

 واولاب عمي ام بارعا لعيب ىقو لسن < ةرتك عوبج كلذ ادع

 ها اولا دلاتنا اولا ةرلوو عدلا قا ولن“ ةاوجج ام رقكأو نونلا ق نوتلاو

 لاقو نينس هيلع
 2. ذل ن - - 5

 *« ادرم ' انتبهو ابيش انب نبع *  هتينس ناف لج نم ىتاعد

 ميك“ ' لاقو

 5 نيعبرألا ويح  ءاحاومزلا يطب ةمالا دهخلااا و نست يزعل

 نالعف لوف لاعف لاعثأ هلثما ةرشع شك اذا درا يتالثلو لسف

 ناكرأو لامخأو خاركأ لوقت اهعأ لاعفا لعد ةلَعَف لعت ةلعف نالغف ْلْعْدأ

 كانز لوقت .لاخف مك. لابآو باطرأو بانغأو ناحنأو ىانعأو راجتأو لامُجأو

 لوقت نايواستم امهو نالعفو لوعف مت عابسو عابرو لامجو 00 حادقو

 نادرصو نايرخو 0 ا نالب 0 0 وسو ع ورجو نورعو سولف
 د

 <©:بو © نو

 تفاقم لوقت لعف 3 نظر و قد و مر 0 ْن ادد نان لوقت
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 لاق لاح غمج ىف ل 2 كسا 0 ةريج لوقت لعفو ةلعف مت كّلفو

 ات كلذ نم هتفحل امو لكتسصف 2< # عقو ةيَرَشلا ىف يردت شخ *
 نواإب4ك د3

 - َح اقلو عاصق ونا ع لعذ لَعف كعفأ و لاعف ةريسكت ةلتماف كرقاكلا

 د نع

 مَكنأو قبو بوُنو لعمو رجتو يعلو ردبو فنْيأو معنأو زوو را لبو باقرو
 د

 نضعب نم عل انهقعيو اناا ةلتماك هنافص ةلثقأو ل تتم 6 ندبو



 - 2 هد 2 ن 22 2 يآ هع

 * 2نيقيلا ربخاب نايمدلا ىرج *« انحبذ مجح ىلع انأ ولف #«

 ع 1 ا 0 1 8 30 : :
 كعب وبا كسشتا نينقرفلاو نيتعابجأ ليوذ ىلع عج ادي نجقوا ل

 ةماعلا, ةاشلاك ؟قفانملا ّلَثَم ثيدللل ىو «,رمتملح ام.اميبت ناليارانلا

 ديبع وبأ ىشناو نيمَنعلا نيب
 0 ب 5-5 و 5-5
 ن د تع 4 0 : 3 < 0 نع ت6 هد همن عم

 *« .نيلايج .احبملا ىف قوفتل ا كنع' أودع مملو ادابوأ ا جبصال |

 < ال لا 050-5 5 مجحتلا وبا لاقو ناوادوس ناحاقل اولاقو

 رسْحأ ام كلوقك نّيَلصَتم اناك اذا علل ظفل ىلع نانثالا لعجيو للص
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 0 هبكو [هينايعا كلا كدنع ةعارق 3 اًمِهَيِحْيَأ اوعطقاف ليزننلا ىو امهسور

 لصالاو اذه لّيتسان .# 21 ٍروُهُط لثم از مهط د47 لاقو ايبولق 0

 َ اييلاحر اعضو ءاج كقو امهناملغ الو نه نيلصفنلا قا لولوخي رد

 عومجملا مسالا قانصا نمو

 عاب 25 انااطلا هرخآ ام ُلوالاف ءبق سك امو ةدجأو .ةيف ديف صص ام نييرض ىلع وغو

 نرنلاو :واولاب خلاب ةاترر فلا ا ةشوتقم نوف اهدعبساهليش او 0

 نوملسم يف نيندايولا 6 دايبجو فارظو مماعجو نياق ا مهتافصو

 ةيناثلاو دحاولا. ىلا !ادعاصف نينتالا ّْمضْمَلَع لوألا ناملسم ىف امهيكح ٌريظن

 ىرررك تلا درولع .شيدوملا لح نضر ةداضالا ججنغ كطقستس كيل 0 ا
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 دعا ةسالا فانئصأ فو

 زروسكسما نى قنوانهلبقاام موتغم اب وأ كلا ناتدايز هرخآ تفحم ام وجو

 ةكرلل نمر عنم امم اضوع ىَرْخَألاو دحاو ىلا. دخاو مصل اهَلَع وألا نوكتل

 ىقبذ نأ سصوقنم ئاتعاييكي اولا اذا هلام نمو ابد ح اوناءا و «تعقباغلا كررلقلاو

 نايصخ نيتيلك ىف الا كثينآتلا ءات طقست الو ةظوفح هيف درفملا ةغيص

 يارا هايل مقوي * لاقو * لدلدتلا نم هّييصخ . ناك + :.لق نايل

 ةاقالمب هغلاو وربع ىبوتو كير اًمالغ كلوقك ةفاضالاب هون طقستو .* بولا

 نم صوقنملا ولخ الو لسشضف + ناطبلا اَنَقْلَح تَقَتْلا كلوقك نكاس

 ةاولا ى لبصأ اهل فرو ةثلاث :تفاك ناف . كلذ ىوف وا ةتلاث هفلأ وكت نا

 ناو نايَحرو ناتو ناوصعو .ناوفق .كلوفك ةينتتلا يف هيلا تدر ءايلا وأ

 عايمسم قر قالو نايَتَم كلوقك هاب ُتبلُق تليمأ نإف طن اهلصا لهج

 نأو نأ ىدلب نييهسم 2 ناولاو ناودل كلوقك اوأو تبلق لاو ىلبو ىتمب

 نايلبحو نايِلَمو نايشعأ مهيلوقك هاب الا ْبَلَقُت ف ةثلاثلا نوف تناك

 تهاقشرق تو ةمرال هيف ةينتتلا الف :ناورذسم' امو . نايرابخو

 ” علاذل ليوا هنا: لييقبست/ نا . رم مهره ويلا ال قره ياخلات امو لسيف

 لصأ فرح نع ةبلقتمو ءاضوو ءارفح ةيلصا برضا ةعبرا ىلع فلا اهتقبس

 كتيبات افلا: نع ةبلقنمو ءابرحو ءابلعك ةّيلصالا مكح ىف ةدئازو ءاسكو ءادرك

 ناوارككو ادد كلوقك ميغ ال اواو. بلقت ةريخالا هذيف ءارككو ءاريك

 ابهلبق فلا ,ال ئتلاو اضيل ,بلقلا ريجأ سقو َنْبلَقُي ال نأ. ئقاوبلا ى تابلاو

 اللا كري رجكلا فوذحلاو :لسسسف ع اًذحو اَشَرك جحستلا اهببابف

 000 نايا نت نامل ناجي د ناوي ولا اوخأ لايف كيب ايدل



 نإ

 2 4 1 نع 2 95

 0 اههراغ ابدوراح# ضرالا نم *  هنود  مركحو انانس مووت »**

 5 5 مك :لوقتا ىدعملاو .ظفللا :ىلغا هيلا :ريبصلا ,عجيرنو. , ليسسلصت

 ال تاومسلا ىف كلم نم َمَكَو ىلاعت هللا لاق  ّنهتيقلو  اهتيقل ةأرما مكو .غاتيأرو
 اند

 كل هلثم مكو كل هريغ مك لوقتو ل12 ء ايش مهتعافش ىنغت

 هبصنتف هريغل ةفص هلثم لع كل هلثم هريغ مركو كل هنم يعل ركو

 م ن0 ع سن

 قدزوفلا عبي 223 كفوا لنشكككسو ل © كك

 * قراشع ىلَع تبلح دق اعلق ةلاخو ميرَج اي كلا هع ْمك *

 درا مك ىتعم لع ٌمقرلاو بشل ىلع يلو ماهفتسالا ىلع ٌبضنلا هجوأ ةئلث كع
 قي هلف دلماعا ام وجر نأ ففاسم ةيوبغلو» لفه ح سفاجا قاتم كك ف

 علاعتسا ىف بةك كلذو نم اهدعب تيفي اذاف._ةيلا :فاضللا قب كاضم ص

 كوقك ميدقتلا ىف. ةنونم :كناك كلم ن نم مكو يرق نم مك ىلاعت“ هلوق .هنم

 اهيجعب رورجمل اول | ةقونم اصعب :ننغ .ةيهو مالم نسيب نط

 فاك نمت ةيكرم ل كو نوياك ةايربشل تعم ىو ليس صفق نم راهضاب

 ةيرق نما نيكو لجو رع هللا لق نم عم ليست نا ٌرَثَكَألاو  .ئأو هيبشتلا
 هد ها هام 0 دعم د 4 : - ب هر نع ْ

 ىاكو عبك نزوب ءىكو عك نزوب يي نياك تاغل سمخ اهيفو.. اهانكلعأ

 ل

 0000 وا لضالا لع امينول ينسي برعلا نم ميتكلو ايذو يك م

 فقولاك اهييلع فقولاو .مضلاو رسكلاو فلا .امهيف ءاج دقو نيئرركم الا
 - ند 32
 سوا نيا
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 اًذَكو مف َتْيَنو َتْيَكو اًذكو مك ىو. تايانكلا .. اهرئاظتو ُكَبَلْعَب

 ثيدثمل نع ناتيانك .تيَّذو تيكو . ماهبالا ليبس ىلع دّدعلا نع ناتيانك

 لجنر مكو كلام مك لوقت سانجألاو مالعألا .نع نقو نالفب: ىنك امك بقل

 ع َتيَذَو تيَذو تيكو تيك ةصقلا نم ناكو امرد !ذكو اذك هلو ىدنع

 امَرْيم بسنت ةّيمايفتسالف ةّيرَبَخو ةيمايفتسا نييجو ىلع ْمَكو لسسف

 الجر مشع دحا لوقت امك كدنع الجر مك لوقت َرَشَع َنَحَأ رّيممك اًدّوْقم

 ىدنع لجر مك لوقت :ناملاو ةتلثلا رّيممك اوم وا ادرفم هرج ةيربخلو

 ىف عقتو. لسصف. م بوث ةئامو باوثا ةثلث لوقت امك لاجر مكو

 كل مالغ مكو كدنع اهرد مك لوقت .اهيلا افاضمو ةلوعفمو ةأدتبم اييَيجو

 كل نناك نامّلغلا نم ريثكو كدنع لصاح عاردلا'نم دَّدَع ىأ ريدقت ىلع

 كلعلانم ١ نك نيج حشاد للا اهالغب مكواب ناله كمر نهال ملهتس - مك لوقنا

 مكبو تكلم مالغ مكو تيار الجر مك ةّيلوعفملا ف لوقتو. مكل اربخوابهاذو

 لجر مكو الجر مك قزر ةفاضالا فو كتيب ىنب اعّدج مك ىلعو تروم ٍلاجر

 الاف دلك ىاوستاما مكتلوقت لبملاا دخن دعو و قوكططتطوط + :تلعلتلا

 اقتاد مك ىا كيهرد مكو كئاملغ اسفن مك ىا كنامّلغ مكو كلام ارانيد

 مكو ترس مك كلذكو اربش وأ اموي مك ىا ثكام هللا ثبع مكو كيفرد

 ظ للصف . < ةزم مكو نسرف مك وأ زم مكو اسرق مك ىأ نالف كءاج

 ردا بهزتتنلاانامرعاا كل كك“ ةيلوطر قيل دل فرعمم ةيماخمتمأالا ريح

 ا فني رك يعلو لصفلا قوم قرطلا قالب لاقل ملا يربك ىاماعلاو
 ى..مك لوقت بضن اهزيممو ةيربشل نيب لصف اذاو- لسسفف : ” ع اناملغ كل

 لاقو. * مَدَح ىلع .الضف مهنم ىتان مك. #« لاق الجر رادلا



 أ

 ىلا امهويو امويو ءاسمو احابص هينأو *« انبب نيب طفقسي موقلا ضعبو #*

 لاق. رطلاب ءاه مكتلا َمَعَبَو ثرشتناو تشق اذا هتعيض هيلع ترغتنشا نم

 وهو ردشتلا نم ارذمو ارذشو #* ردكناف البل جاه مح الوغبا * اجلا

 نيعطقنها ىلإ اًمّذَمو اذخ و. ءانلا نم ُلَوَبِوَّدَم ىف .:ميلاو .ميةستلاوب قرعتلا

 ةلقيا بالذ ك؛ىل عازم: نالف ةمهلوف نمو: عطقلا نموا تقل نما نيت

 ىأ ثيبتسيو كبيكسي .نالق مهيلوق: نم اَنيِنَو اًنيََحو احرشنيو راوسالا

 ءاج واكو زاب زاخو زاب زاخو زاج زاخو زاب زاخو زاب زاخ تاغللاف ناعم

 متسلا زاب زاكلو *« لق بّشْعلا نم:برض ىفاعملاو .ساطرقك زابؤخو ءاعصاقك

 + اًنونُج هب راب راثل نْجو « لاق: بشغعلا ف نوكي .بابذو. *« !ًدوجاَملا

 + رونهسلاو *« اًمراهللا لسرأ زاب زاخ اي « لاق مزاهللا ىف ءادو ٍتابُّذْلا توصو

 ءادّب دايو هىدب ىداب دلصا اَنَب ىدابو ىدَب ىداب اذه ْلَعْفأ لسسف
 لك لبق هب اندم قيم. فافل ني ةوبافطيتأو ناكسالاو ةؤزمهلا حوطب فدك

 ىناف هّْذَب ىداب امل تباث نب ديز تيد قو ازومهم لمتتسي دقو ءىن
 نقم دعا, اسد ىدايأو < ابس يأ دويعفر لاقي ليد فسظ كد لا ا

 ليس مهيلع َلِسرَأ.نيح دالبلا ف مدّدبتو مهقوفت ىف َبِْحَشَي نب ًاَبس ىدقا
 ةلونع مهب :شطبلاو .ىوقتلا ىف مهتال ةرسألاو.ءانبألا :نرع ةيانك ىنجيالاو معلا

 عنمو بيكرتلا ايهيدحا ناتغل َبِركيِدْعَم ف لسسبتسف +.  ىدبالا

 لوقت“ هكرتو. فرصلا هيلا فانصملا ف راج قيضأ :!ذاف ”ةفاضالا..ةيناقثلاو فرصلا

 توم رضتخحو الق ىلاف كلذحو ف رك ىدعمو برك ىدعمو بركيدعم اذه



 مما ع نم

 ن د

 بركيدعم وبكأو ايس ىديأ أوبهذو ىدب ىدإب اذه لعفأ 8 وح ىفاتلا

 نهي امر نأ ندا كا ليمف رحنا. نوعين بن اويالت ىلاقو َكَبَلَعَبَو

 هثالف يش امأ اعم امهيف ءانبلا ىتلع دوجول هارطَش ىنب فرح ىتعم هيناث

 امو فرش ىتعم نمضت : هنالف ىناتلا امأو اهوَجَع نم ةملكلا ردص ةلونم لونت

 كدعلا ىف لصالو لسسف هردص ىنبو برع يت نط ل

 يومف ةرشعو قلت لاقيف:لوالا ىلغ ىناثلا ٌفطْعَي نا ةرشعلا ىلع فينملا

 َنيعلا نكسي نم برعلا نمو نيتلعلا دوجول اينبو !دحاو .اريصو نامسالا

 فيرعتلا فرحو ةيلك ىف تاكرجيلا ىلاوت نم اساتحا َرَشْعَرَحَأ لوقيف

 مشع ةعسنلا ا منع ا لع َنَحَأْلا لوقت .ءانبلاب نالخ ال ةفاضالاو

 هيف شفخالا :ىري ناكو َكَرَشَع ةعستو .كرَشع َنَحَأ, هذهو مشع ٌعسانلاو

 د نكس قبح لحجر ورببم ناو' هيوبيس هلذرتسا دقو هفاضا اذ عفرلا

 صيبو صيخح ىف اوعقو ّلصالا كلذكو لبسف . < متفلا ىلع ءاقبالاو عفرلا

 ْىََذ ىل دقو ةَقَك هقيقلو . ىمتعتمو نيرخأتم اهلفأب يوم ةئّتف ىف ىل
 ىقالتلا ةلفو ىف امينم دحاو لك نال ىقلملا نم ةقكو ىئاللا نم فك نيتفك

 فاشكنا أ ةرتكإو رك كود نعل قركلاو ةرفض و: دزواجاي نأ هبحاصت فاك

 ةرح ةركص نولوقيو ةرح ةرك مبخاب هتربخا لاقيو اننيب ةرتس.ال .عاستاو 04
- 

 ا

 تيب وأ تيب ل 5 ىراج وهو ءايشأ| تلت أوج المل عمروؤنبي الف رح

 تيبعر لا اذه نينو. اذه نيب .عقوو .. اقضالم ىرابجب وبه ىل:»تيبل
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 اهنمو :لسسصف م تبيثتو اهنع عونت اهوأر اذ ىيونتناب اهنونل اهيبشن

 اهلاوحا لوا ىف تعقو دقو ملكتملا مالك هيف عقي ىذلا نامؤلل وهو َنآلا

 رماهغتسالا ىنعم نانمضتي انفو أ ىتمو اهدانب ةلح 2و ماللاو فلالاب

 نبأو 0 1 كّمرَكأ ىنتأت ىتمو كأذ ناك ىام لوقن 0 ىذعمو

 ّق 7 3 عافتتسا اذا ىتم ىنعمب َنايَأو نيبعملل اذاو مهبملا تقولل ىتم نأ

 تفيرعتلا مال ىنعم ةنيصتم كو سْمأو نيخ ىعمب تدج َتِْج اّمل كلوق

 بَعَذ نولوقيف فرصلا اهنوعنب ميم ونبو نييراجكا دنع مسكلا ىلع ةيينبم

 ام لوقت قارغتسالا ليبس ىلح لابقتسالاو يضيملا ينامزل امهو ضوعو ٌلطَقو
 11-3 2 2 > هع ا 2
 لاق 5 عضوم 3 الأ نالت الو ضوع هلعفأ الو طق هتيار

 7 م 2 . يا هد نول 2 9

 دع ورفعت ا ضوع ع جاد ةروكسلار 22 |[ عتانفذ ممأ ىدت نابل ,.يبيضر ع

 + :ةدولط د قموفؤااةلطلا "ةةفسعحت  كظضقو د تاعلا كاسب لق نكح لل

 فيك لوقت لانمل نع لاوسلا -«انعمو 'فورظلا ىرج راج هقيكو  :لسسصف

 عرس ١١ كفرح افاق لاحت دللا#لاق_ نأ ءاهاتعم قو اةوه؛ ناكل ل لك ااا

 يع 5 ا دفا مت قع يي هور 0 تيد:

 قيام نوزاجعإ مهنأ الأ 0 برطلا كيأ -- نمو شا 35 تيمللأ لاقو كي

 را عوير اعد تتعب ال 3 | تْحَبْطَو + كيبل لق فيك نود

 نص نيبرض ىلع ثابكرما 5 عنصي فيكح كى ظن برعلا ضعب نع

 لوالا ةءانجبتلا ديبكرت "كتي الا برضو عم: ناتلالا دقديترأ هليل |ىلستلا

 ىف اوعقو» مهلوقو -اهيلع ْقَيَن ام عم ”ةرشعلا 0 والا بططلا رفع ابو
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 ناثفاضم انو هنم لبقتسي امل اّذاو مَكَدلا نم ىصم امل نإ اهنمب لصف

 لوقت ةيلعفلا ىلآ الا فاضت ال انيهخأر: نملك تلك ىلا كفاضكانا نا ذ الانا

 مسالا ا »* تفتلا لاجرلاب د اذاة الز لوقا ووو لج اذ يت

 لوقك تفك اذا الا نأ نود ةازاجملا ىتعم اذا ىفو .ىهاظلا هرسقي ممضمب هيف

 سلجملا/نامطأ 151 كيلغ اًقح .« هل لقف لوسرلا ىلع تلخد امد

 ناك نحب امنيبو اري ىأر نا رثاق دبر اَنّيَب كلوقك ةأّجافُملل ناعقت دقو

 لاق .بابلاب دير !ذف تجرخو انيلع :علط دق نالق اذا افك

 *« مراهللاو افقلا ُنْبَع هنأ اذا « ءاَدّيَس ليق امك ادي لأ نيك

 دشنأو اينو 57 باوج ىف ابيَحرَط هلأ | جصفتسي الا ى لا ناكو

 1 عأر دانزو ةضفو فلعم هبل ..اناثآ بقنا نىك ءاننييب

 ند ن

 مهبدصُت نأ ىاعت' هللا لاق ءافلاب. باج ابك اذاب طظرشلا باديجو هل الاتمأو

 اكل ابين لفل كن ضف + نوطنقي مه اذا مهيدي ةمدق امب ديس

 ىكلم ىف ناك ام اذك ىدنع لوقت كنا دنع نيبو اهنيب لصفي ىذلاو

 تاغل ىنامَك اهيفو كَترْصَح رواجتي ال ان اذك َىَدَلو كنع باغ وأ كّرَصَح

 نينكاسلا ءاقنلال سلتا ندلو ندلو اهنون فذح كلو نْدَلو ْنَدَلو ىَدَل

 نم ناعن هلوقك .ةفاضالا ىلع اهب ميج نا اهكحو امهنون فذح ْنْلو كَل

 لاق. ةصاخ ًةودغ اهب برعلا تّبصن كقو ميلع ميكح ندع
 منرصر - بد 2 تي 00

 2 صلاق ٌلظلا نم سصوقنم ةيقب *  اهفخ كنإل ىتح ةودغ نحل ا »*

35 
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 6 ع 1 5 5 4 ١
 عشقو انويح خيباكح فاطو برضلاأ تورص ةخباكح قاطو بارغلا تورص :ةباكح

 : 9. 5 0 00 ا ماك

 تاباغلا اهنم فورظلا < فيسلا عقو ةياكح بقو صضعبب ايضعب ةراجأ

 0 ا د عهد 26 - د مب د 09د يع 20 جد ه 5 هد

 نيو نوتو لفسأو فلخو ءهاروو مادقو ماماو تسخو قوفو دعبو لبق قو

 دن م - 2د ن

 مَع الو بسح ا ةياغ رطب سيل. ام.ءاجا كفو >لوأ اذهب ًَدْباَو ّْنَع

 املف تافاضم نهب قطني. نأ ةلطاؤ رمالللا ةثحااوف ئخلاو: مَع سيلو

 اهدنع ىينني ادودح نص ىييلع تكسو هيلا ىنفضي ام نهنع عطنقأ اا

 وني اه ناذ هيلأ فاصملا .نييف ىوث اذا َنيَنِبي امئاو تاياغ نيس كلذلف

 هلوقك بارعالاف

 *«:؛ تارفلا ءاسلاب“ صقأ داحأ ..* لبق: نينكو :بارشلا يل غاسف"

 لع نم هتمج لاقيو لوا هب ًادباو دعب نمو لبق :نم-رمالا دلل ىرق دقو
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 فو وّلَعو وُلَعو َوْلَع نم هننج .لاقبو اَلَع نمو لاعم نمو لاع نم دهانعم غو

 ليسن: 1+ عج ]8 انكشلافيلع اونرادل لالكجا لاهل ل

 خفلاب تْوَحو تْيَح لاقيو ةفاضالا اهمّزالم ثيح نم تاياغلاب ُتْيَح هبشو

 ام الا ةلجل .ميخ ىلا فاضي الو . رسللاب كتيَح يتاقلا ىكحو  امهيف مضلاو

 دقو ليس ناكم ىلا #« اًعلاط لْيَهَس ثيح ىَرت.امأ * هلوق.نم ىوز

 ىبيينعم ىلع اما تناك اذا: هز التم انهنمو -لبستمعا 2 ةاراكتلا

 يفتنا ىلا ةذملا لوا ئا ذعيشملا موي ,ةنقروتيارءا ام كلوقك ةلكملا لوأ اقتل

 ْلْنْم ةثيلر ام: هكلرفك هدد :عيبجت ,ىاقلاو. سوبلا كلت اهو را

 ىب اولاقو .اهنم ةفوذح ْلمو ."اعيمج. نامويلا ةيوريلا ءافتقا ةذم ىأ ناموي

 < اهلصا ىلإ اَذَر تّيض اهدعب ىنكاس اهيقل اذاو. ةّيمسالا ىف-ُنَخْدَأ كلذل
 ع

 © ل



 ن5 ن5

 للا ىلا كارو وز دم عتب نإ هترما وا ايش هيدي نيب: نس دكر تح !كالركمامأو
 ا ١

 ا املا لوك «تايدمللا نمو ليش متسصت ءاونايشا هاتاسن النا كفلَخ  ىلأ

 هم ممم 2 نو

 ليع ينال قطمسي نأ ضمو سب و سح لاق 5 هبرَضو نورفاكلا ع ماغي

 ضم. يف نإ :مهلاثما قو..* ضم تتاقف نصولا اهتلأس *« لق. يات َنَ 3
 - نصو راصو « .عاَجَكلا لاق تا 5 و باجيالا دنع بو معني

 لم هبوز لغبلا :ستعو: نليخلل جر. الفو: اضكو ىورو م ,اخنا تايناغلا

 كل ام نيم هل اولق اذ مهاتا لاقبو هلثم تاهو لبالل اهرسكو ءابهلا :ختاغب َنِيَحو

 ىاحو بوو و الف ه 5 الا هيمو هلثم كذو دهجو .هلاح نع ا ار اذأ

 3 ايداوبصلا ءامظلا توَجْناب تعز انك + 6 يوخراف 0 نفاعتد 0

 مهلوق نم بحو .ةقانلل جر لحو .هلئم 5 ماللاو فلالا عم ايكحت فلاب

 دو عجول ءادد وذو لبالا راغصل نيكسن عدشو تيشم ا بح ليحل

 عافو حمو سمو هلم ياو جيفو ىيعبلا ةخانأ دنع توص َدففختو ةددشم

 لاق بلكلل ءسَخ اهو .مهو. اهل ءاءذ> سبو ممَعلل جنز

 2 نأ ئة -َ د 0 5 3 2 5 0

 *« ارابض تعقربت نيح تيوكلذف #* تعقربنف جف اهل تلاقف تفس 5
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 دنع سيينلل ءادد ىتو : ناضلل رج ريعو هَعو حَحو .ىدانلل هب ثّوصي جابو

 اذإ ٍِلَثَم ىفو برشلا ىلا رامكلل ءامد وشنو سو ٍياجَولاب حايض يبدو دافسلا

 _ بيلكلل ءاد سوقو عبسلل :مجر هاجو اس هل ْلقَت الف ةهّدّرلا كح رامللل فقو

 بعللا ىف اوكاصت اذا نايتفلل توص طيعو كحاضلا توص ةياكح جيطو

 قاغو .ةيبظلا ءماغب ةياكح هامو برشلا دنع لبالا يفاشُم تورم بيشو



 لَدبُت ىقو انون اهلعبج نم مهنمو اهنّكسي نم مهنمو اهفذح نم مهنمو
 ةدرفم ةحوتقملا ّنأ اولاقو ايو ناهيأو َكاِهَيَأ لوقي نم مهنمو دزه اهواع

 هاهي لوقيف هاه فقاولا اهبلقي كلذلو ةمّْلُظو ةفرغ ىف اهلثم-ثينأتلل اهواتو

 عمجت ةروشكملا ماو مح تفعاضملا نم ةَيَهيَف اهلصا نال داب نح اهفلاو

 + تاملسيك ءانلاب اهيلع فقولاو نماللا ىخ :تانيييفانط صو رس

 لاوحالاو ئناعّملا  ضعب ىف نيميشلا دع ناتس ىف! ةنعملا» لدتا

 لافت ردع دهرا معن اشو ورم كير اتش. هاكصفلا هيلع ذَا

 ١1 اهرؤك لا موو ءاما ات ٠ اعل: نخأ ناني موو“ . *

 لاقو

 ١ موتلاو:قانعلاو هكا نانكتلا '-.« :٠ م موكا للط: ىف“ كرابلا تَرَشَملاَو

 هلوق وح .امأو

 « متاح ىب ٍرعَألاو ميلس نيزي * ىَدنلا ىف نيَديِرَيلا نيب ام َناََشَل «*

  0شايفلا : قاع ابتغلا ”ندطو خوعتساي رو كلش + ٠ الكحه
 نر 007

 +ااتونم ءاتلا هب فحلثو هلاوحا :3» نونيو رسكيو رمصيو خفي تأ

 ةمالعو ةركنو ٌةفرعم لعتسي'ام : برضا ةثلث ىلع ءامءالا هذهقو لسسسف .

 قأو قانغو قانغو هّمو مو ضو ةضو هياو هيا كلوقك نيونتلا قاحن  ريكنتلا

 يف ابك ٌريكنتلا هيف مرُملا امو نيماو َهَلَب وح ةفرعم الإ لجتسُي ال امو قأو

 ءاذف هنمو سها دام 4615 قاهر + فكعملا» قاناكإو ءارغالا ىف اًهيوو تبفكلا

 20 6 ماوقألا كل ءادف الهم: *© لاق 58 ىلا نيونتلاو مسلتاب رالف كل

 َكَرْذَحَو ارغ ك3تعو هذخ ا 55 كنود لكلا فاذا دو فلل

 َكطرَفو هَقْلَخ ايش هترذح وا مَخَأَت تلق اذا َكَدْعَبَو كتاكمأو كراذحو اوُكَب
 تا
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 شاشق لَثَم ىفو. هيّرسف َلَبْقَأ نإو هيذف َرَبَْأ نإ هير رازك ايو هيرصفأ ٌةرْسَف

 هلوق ىف طاطقو هيف ىلا دنس وب ةهلود

 * (طاطق تناك ٍَئارَس تْلَتَقك . « اماذا ىتح مهطارف. تطأ

 ان12 للبت الرو ابدل ةعطات ءىف  ىراقلا ةظافو ةيفاكا د "ةلغقلا كلك ناك 5

 ىلع ةمس ىو عقو هتّيوكو مابَص ىمَص ةيعادلل لاقيو ةلاب ىا لالب ىدنع

 ظ لاق هرخوم ىلا همدقم نم نمأرلا لوط ىف ليقو نيترعادل
 « عاقو :هيوكأف هل اثفلد - « وس مصَح ينم اذا تنكو .*

 ياجسو ةوسنل ناهبو بالغو ماطقو ماذحك مالعألا ىف ةلعاف نع ةلودعملاو

 فاصخو عبضلل ماشفو راعجو ماثقو نيتبْلَعل فاطخو باسكو ةئبندملل

 ىنلا دّلبلل رافطو .نككب رارع تءاب لاقي ةرقَبل رارعو نيسرفل .باكدو

 نيتبضهل عانمو عالمو ٌممَح رافَظ لخد نم .مهلوق اهنمو عرج هيلا بسني

 ةلودعيلا ىف ءانبلاو لصف .+م ليدل فاصلو يبصر فارشو رابوو

 ءار هرخآ ناك ام الا قرصلا اهنوعنميو اهنوبرعي ميمت ونبو راجا لها ةغل

 "00 وغرس لعبت رمجو انااا وقل رارجم روم فكل
 هلوقك مهنم ليلقلا

 *' رابو ٌةرْيَج تكليف *  رابو ىلع فذ ْمَمو .#
 دَسَأ غل اهرسكبو راجكأ لما ٌةغل ءانلا تغب َتاهيَه لصف ٠ م عفزلاب

 تاغللا ىلع نون دقو اعيمج نهب ٌىَرْقو اهمضي. نم :برعلا نمو ميمو

 لاقو ثلنلا

 * اهعوجر كيلا تاهيع تاهيهف . « ىجصلا  ىم َنِيَصَم اًمايأ تركن: .٠

 ىاثلا ٍسكو لوالا مضب. * تاهيق اهحجصم نم تاهيح * هلوق ىور دقو



 د

 الو ةولصلا ىلع 5 نوم اوملا لوق هدو لبق ىننعمي هدحو ُئىَح لفي

 يلج لب "قسم لل سعتت - عضم لفر اقهزلم ةلوكو.' ىآبت اَعابأ الآ * لاق هذحو

 كرت لبق هناك ليز َهَلَب لاقيف فاضيو كرتلا ىنعمب ردصمو .لعف مسا نير

 رورو ابوصنم « فَلْخُأ ر ابتك فكألا َهْلَب * ةلوق كُيِبَع وبأ كشناو انبو

 « كيز لب !ةميلوق يق اردصم .ناك اذا بلقلا هيف كيز وبا ىور كقو

 كاربو كارتو لازتك. رمالا ىنعم ىف ىنلا برضا ةعبرا ىلع لاعف لصف

 دادَب ْلّيَلْل تءاج اضيا لاقيو هّنْرَق مكنم ّلك ٌلخأيل.ىل دادبو راظنو: كازدو

 ىأ نايبصلل ةَبْعَل حارَخَو ىبد ىا عبضلل بابَدو اًنالف هاعّنو ٌةدّةبتم ىا

 ىف ثق دقو .ةيثالثلا لاعفالا عيمج ىف هيوبيس- دنع سايق ىو. اوِجِرْخَأ

 مهكيلو وعدي * لاقو * راق. ابصلا جرر-دل تلق « هلوق ىف راقرقك ةيغابولا

 ةسيملل راسيو ةرجافلل 00 ةفرعلا ردصلا ئنعم ىف ىتلاو #« راوَع اهب

 بابع الف عانأ تاذرو أذا ءابظلل نولوقيو ةّدمحملل دانك دونجا تايج و

 نانك ئتعد لاقيو لطابلا .ىا جاجحم نالق اكاكر 5 باب الغ نر 20

 لعا .ىلع ءالب .تلونو راقكلا ىلع ٍراوَب تلزنو كنع .فكأو ا: ىتع فكت. ىا

 عالت ايو ثابخ ابو ناسف اب ءادنلا ىف مهلوقك ةفصلا نع ةلودعلاو باتللا

 اح ءادنلا ريغ ىفو قازخ ابو قنابح ابو فاضخ ابو راند ايو باطر ابو
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 ٍرامط نم ىَرَف لاقي عفترلا ناكملل رادطو ىمحلل طابسو سمشلل خاز»ب

 تب هللا هابمر و هاوذ 8 ىل رامطو رابط تانب يف عّقوو ناتيند راوط اَنْباَو

 مييلع علطي لجرلل نولوقيو مزال ىا مار نوكن ةبس هثاببسو ٍرامُط

 اي نلقي نهجاوزأ اهب ننشيي ا قرر راركو هيدح دادح ةتعلط .نوهركي
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 فص .عقي نأ كلذو ٌبَرْعُم هادع اميف وهو ٌعشلا امَديَور هكتيطعأل مهاردلا

 اةيور ايش جلاعي لجرلل كلوقو اًديور اًعْضو هعضو ديور اريس اوراس كلوقك

 اًناضم داورأ ىتعم ىف ارنيعمو كيور اوراس كلوقك اًلاحو اًديور اجالع ىأ

 سل 0

 برضح أردصم هلعج ةسفن هلو برعلا نضعب عمو 3 كيور فكلوقح

 اه ىم ةفوذح ّرْل عم هيبنالا فرح نم ةبكرم مله لسصف ع« باقزلا

 هيراجحاو .اهقره .ةفوذخم مأ عم لَه نم نيييفوللا سنغو .انباكتا دنع .اهفلا

 | نولوقي ميمت وندو كينأتلاو .ريكذتنلاو علإو ةينذتلا ىف دحاو ظفل ىلع .اهيف

 ةيدعتم ريغو تايك ةيدعتم نيفجو ىلع هو نمله ئملع اوملع امل

 ىكحو . اَنْيَلا ملق لقو مكءاديش ملغ لق ىلاعت هللا لاق ٌلبْقأ لاعت ىتعم

 كلم ا ماعم نعت ملعأ ال لوقيطلعا هقارلاقم :لجترلا»لنوا قمل

 عضوتو ” هلاوحا ىف بطاخملا عم فّرٌصْتف كاه لاقيف فالا فحلتو ٌذُح

 كءا لاقيف ادهنيب عمجبو اهقيرصت فرصتو .ءاه لاقيف فادلا :عضوم ةزمهلا

 هقرصيو مارك ءانه لوقي قرم نمو فاللا فيرصتو مفلا ىلع ةومهلا راوقأب

 لست < هقيرست هفرصيو به قب ورم دهر القيت جهت لوف هفيربصنت

 ايَيَحو نيونتلاب اًلَهيَح لاقيو  ميفلا نار رب هس ها يوما

 ءاجن نقر. .الييحو لييحو ُلِفيَح هريغ دازو هيوبيس تاغلالا هذه كَّذ فلالإب

 اليَيَش ناداسلا- ص اذن كيما وا قابول لعبو ءاجلابول مسقنب ب ىذَعم

 لاقو رمعب

 و 5 ١ - 1 هدد 25 2 ©95 .اع ء-

 #3 فناقننلا اهريس ابااحملا مامأ .* ةيلحم لك نوجيي .الهبتح . *

 / ٍ رخحآلا .لاقو
 ك1 نود هم ة <

 5 ةلهيجو هيدانت ميثتك موي *« .مهل لظف راد نم ىتمل حشو 5
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 اما ف هيوبيس كنو .:نييرصبلا دنع داش اذهو: فيلط هنيلمح يذلاو .ىأ

 دقاوجلو  دتعتص. ىلا ءىش أ ىنعمل ا يع .رأ اهدحأ نيهجو تعنص اَذ

 ٍديبلل ىشناو عقرلاب نَسَْح
 حدوطيو للص لد شاين يتلا دب قرافم :يامستلالا يا

 تعنص  ءىبن أ ليق هناك دحاو مسا ةلونع وه امك اذ ام نوكي نا ىناثلاو

 ةيلصنلاو عفرلاب وُفَعْلآ لق نوقفني اذ اَم ىلاعت هلوق ىرقو بصنلاب هباوجو

 ةيمسنل بِهَتْصو مماوألا ةيمسنل بص نيبيض ع 82 تاس لاعفالأ ءائيبأ 4

 ىدعتناف هل دعتم ريغو ر ومأملل دعتم ىلا مسقني وهو لوالل ةبلَعْلاو رابخألا

 ملقو قبور .ىعمب كيرا ديت لاقيو هلهمأو هدورأ ىل. الحير ديور كلوق.وك

 مكناهرب !وتاه ىلاعت هللا لاق هينطعأ ىلا ىلا تاو هرضخحأو هبرق ىأ اهي

 اهكارتو هعد ىأ !كيز ُهَلِيَو هناي ئا' كيرتلا قيد مت [ديز ءاعو

 هينلوأ ىا !ديز ىلعو همَرْلا ىا !ديز َكُيَلَعو ايعتماو اهكرثأ ىا اهعانمو
 ه 35ه ود 8 6 >3 يي 5 "7 0

 فتكا ىلإ َتّْطَقو َكَّذَقو ُلِوْنا ىا لازتو. * اي ايف ليلا اجد نقف «

 ليق هناك 41 لوقيف َكَّيلا هل لاقي نم بالخل وبا عمسو تت ىا َكيَلاو هّقنأو

 َنيِمآو نيمو : اًعَدَعَدو .كل اعد لاقي ُشاعتْنا ىا حدو ىَحَتَتَأ لافف مد هل

 وربعو كيز َناَعّشو دعب ىأ كاذ تاهْيع وحن رابخألا هاهمساو بجتسا ىتعمب

 كهتو أ اجور اخر نانكشو و ء دوس عا ةلاعا اذ :ناعرسو '.اًميابَتو اًرَمْفأ ىا
 هم ن0 <25

 هفلرأا فيرا نيووب وا لسسفتكا ع عجريتأ ىعم هوأو ركرضتأ ىنعم قأو

 تدرا:ول هللاو .برعلا نضعب نعو .لعفلل امس ناك اذا وهو ىثبم اهدحإ ىف وه



 ٌلجرلا تيار ل نتن القي ليغ ال: قر ملغ ريع نك فاو د كايز نم ليو .تاوربه

 نع عفتسا اذاو. . تبل ةفرعلا ىف اوعفري نا ميمم ب 02 نم

 :ناّينملاو ىفقتلا ما ئشَرفْلا- ئا ىنملا كير قءاج لاق اذا ليق ملعلا-ةفص

 و لجيلا اهيا اب اًقصاوو ْلَصْقَأ ميا بما الصاوو همركُأ ىنأب ميا اًيزابجمو

 كيو ةانرك رلنعلا ةدرفتطم 'انيتلص- كنعقو: نا" تعلا“ خل يتيح ههنا كانغ

 ناشناؤ اًيتعنمحرلا ىلع ٌدَشَأ مهيأ ةعيش لك نم َنَعِْنمَل رش .ىاعت هلوق 3

 فور باتك ىف فايل ور وبا

 « لَضَفَأ مييأ ىلع مآَسف *« كلام ىب تيتا اماذأ #*

 ل مه ْئرَف كفو راحلا ىف وه مهيأ تفرغ مهلوقك اصناف كبك اذاف

 لجر قعاج لوقي نمل ليق لصو ىف ةركن نع اهب مافتسا اذاو لسستفكيبفف

 ى' اًماو يأ تدوملا ىفو نيياو نيياو نوياو نايا تلثلا لاوحالا ىف عنو

 :هذه 4 ءاددنالا ىلع غفرلا هلو نونلا :نيكستو. نيونتلا طاقساف. كفقولا

 نن كلوق كلذكو ةياكح مِللِو بصنلاو عفرلا نم هظفل ىف امو اهلك لاوحالا

 اربخو ًادتبم لأ اعوفرم ديف هدعب مسالاو نم ديز نمو !ديز نمو ليز

 وأ نيتأرما وأ يلج تيار لاق نمل ايأ لاقي ناو لاح ُك ىلع هدارفا زوججو

 اع ال 111 نقع كارلا تابع [ةيلر لاذ 3: هقيغت وي قاعيو# ءاسكاو ةلاجور

 هنبتا ىقو اذ ام مهلوق ىف الا ىذلا ىتعمب اَذ هيوبيس تبّثي ) لسسسف

 اودشناو نويفوللا

 اا ع - 5 .- ها قل نب 0-0-1

 * فقيلط نتلمحم اذحتو تنمأ #*  ةرامأ كيلع دابعل ام سدع_ #*
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 نكرضس ام ناحكس ءاج دقو: وه نم تلق ناسنا هنا: ترعش اذان..كاذ ام غب

 ُبْلَقلا ايقلا .بيصيو .لبيسف +« هديح دعرلا حبس ام ناجسو .انل

 ةنيدملا تمدق ٍبْيِوَذ ىلا ثيدح ىف ءاج ةيماهفتسالا ىف بلقلاف .فذللو

 َكَلَع ليقف هم تلقف مارحالاب اولقأ ميِحا ميجضك ءاكبلاب حيض اهلعألو .

 اميم ىلاعت دلوفك اهرخاب .ةديوملا ام ىاحلا دنع كلك ةيدأوملو دللا لومسر

 انهيلع..ميل فورح لاخدا نع ةيماهفتسالا ىف فذللو يآ نم مب اند

 امكيئمو. لنه نمف , مالعو مالو مانحو ملو محو مبو ميف كلوق كلذو

 ملعلا ىلوأب شضتخت قو خفوصوم الو ةلوصوم ميغ اهعوقو ىف الا اهيجوأ ىف

 هيلع ّْلَمدْلو رك نم اهظفلو .تذوملاو كذملاو 5-5 نينثالاو دحاولا ىلع عقوتو

 هلل نكنم تنقي نمو ىلاعت هلوق .ئرقو ىنعبلا ىلع لمحت دقو يتكلا وه

 نوعبتسي 0 مهْندو لاقو. .ىناتتلا ثيبنأتو لوا ميكذتب احناَص لع دلوسرو

 للسبسفا. #2 نايحلطسي بدذ.اي ْنَم َلُثم. نكن «.. ىدزوفلا لاو كَل
 للا فورح .نم ركاذلا ظفل ىف هتكرحب لبق ةزكن نع فقاولا اهب عافتسا اذاو

 لاقداناور اشو الجر :رسوبار ناك تاو ئنه: لحجر .قماجت لات اننا لوجيراك س٠

 كثنوملا نو نيبنمو َنوُنَم عج و نينمو ن نرانم ةينئتلا ىفو ىنم لود تررم

 ىف لوقيف ٌلصاولا امأو نانتنكاس ءانلاو نونلاو تانمو َنيَنَمو ناقتمو نم

 تملقف 'ئراذ اوبتأ كيال نك تيكر خانوا ةسللع ميغب ىتَق اب نم هلك اذه

 نم نمو نونلا كيوتو جردلا ىف ةمالعلا احلا نينو فيشر اعتلال

 ماو عمج ما نأ مايد, ما ٍدحَو ةقلثلا ففرخالا ىلع معقب ذل لير
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 لاق ىّملو .اديز نم !هيز.:تميار لاق ىملو ديز نم حيز قءاج لاق :ىمل ٌلوقيف



 خم

 ءانع و

 "0000 لرقحال» كير ماعلا نو فقلطنم وه .ىذلاو/ ليزا: مق .ئذلا فقلطنم

 ةقيرطو  عنام عنم اذا الا غئاس ةلمج ىف مسا لك نع رابخالاو ٌثير قلطنم

 اريمض هّتاكم اًعضاو ارجع ىلا مسالا فلحوتو لوسوملاب ةل رّدَصُت نأ رادخالا

 ئهخلا :يتلطنم كير :يف ديز_نع رابخالا ىف لوقت كنا قايم لوضولا للا لقفع

 ل ريل اي ودي تلكم روع نير فلا دتلاكتم عوج قايزر فلطنماو ع

 ىف كيسا نعو كلاخ همالغ ماعلا وا كلاخ همالغ مق. ىذلا كلاخ ممالغ

 ريطي .ىف بابخلا نعو انا ادي .براضلا وأ انآ !اديز برض ىذلا اديز تبريص

 بصضغيف مباطنا وا تايذلا كيز بصضغيف ميلجي .ىذلا كيز بصضغيف بابذلا

 ُبايذلا .مئاطلا : وا .تيو بصغيف بابذلا . ريطي ىذلا بير .نعو  بابذلا كيو

 ممالللا لوا .ةقاقحتاسال نأشلا يمص رابخالا هيف عئتنما اًممو نير بضغيف

 نيسلاب ىف. ةئمو هتيرص_ٌدَنَرر ىف ,ءاهلاو :كلطنم ليز ىف فلطنم ىف رييصلاو

 ردصلاو .ىتءاإلب ادتبملا ئقب لوصوملا ىلا ثد».اذا .اهّنال ثردب .هنم..ناوَتَم

 ىبرض اهئ !ديز وه ىذلا تلق ول كنال اينات-اديز ىبرض وح ىف. لاللو

 اهنا رامضالاو لابمل ترمضا رمثاق هيأ !اديز .نرض ىذلا تلق ولو ميمصلا تليعا

 ةعيرأ ىلع امءا تناك اذا امو ليسسبمف 6.  هفيرعت غوسي اميف غوسي

 هلوقك ةفوصومو ركذ امك ةلوصوم هجوا

 « لاقعلا لكك ةَحْبَم هلا مثمألا نم شسوفنلا هَركَت امير «

 ىف مهلوقو ىف اًينف ىلاعت هلوقك ةفص الو ةلص يبغ نم ةىث ىتعم ىف ةركنو

 ىلاعت هلوقك ءارللو ماهفتسالا فرج ىتعم ةنمضمو اديز َنَسْحَأ ام بدختلا

 معشت ال.ديعب نم كل عفر عبشل لوقت ءىث لك ىلع عفت ةمهبم ايعوجو ىف
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 هلءالجبالا اه هلوشولا» / .نيلطعرسف.« ٠تناقعسب فلا ونا ل ا

 ايف ميمض نمو تافص عقت ىتلا لما نم هفدرت ةلمج نم اجا همامك ىف

 اكلوق كلذو وشلل هيوبيس اهيمسيو لص ةلجلا هذه ىهستو هيلا عجري

 براضلا ف لعافلا مسأو وربع هدبع نم ىقءاجعو ليز قلطنم هوبآ ىذلا

 ةيلا هنم ركذلا عجريو مالل لص ةعقاو ةلمجت هب عوفرملا عم وهو لعفلا ىتعم

 لوقي اًيبرَع ٌليلخل عمسو انركذ امك عجارلا فحم ىقو ىلا ىلا عجري امك

 ةلجلل - طش فذح .ْنَسْحَأ ىذا ىلَع اًماَدَت ىرقو ايش اكل لماق ىذلاب انا ام

 دعب ئنعلاو اًهرْسب ةلصلا ةفرذح ىّنآو اًيَنللا نعب .ملوق ىف ىلا تءاجن كقو

 تغلب اهنا اومعويل اونذخ اماو تْبكو تيك اهنأش ةعاطق نم ىلا ةطخل

 عضو ىذلاو . لسسف:. +٠ دينك نع :ةرابعلا ترصاقت اَعَلَبَم ةذشلا نم

 ةمولعم َنوكت نا اهب لّصوي ىلا ةلبل ٌقَحنو  لديملاب قراعملا فصَو ىلآ .ةلضو

 متلاطتسالو "كلذ هغلب نمل ةرضلل نم مدق ئذلا اذه كلوقك' بظطاخملل

 :3 ءايلا فذح فلآ اولاقف هجو ريغ نم هوفقخ لاغتسالا ةرثك عم هئالضب هايأ

 هالادوعو '!ةن+نيبلل* رشا عنع ”اوكتجاوا اسأر ةوهذاخن دف .عكزلل فذح كل

 نع هنابراضلاو: تللاو تلا اولاقف هتتومب كلذ ّلتَم اولعف دقو ”فيرغتلا

 ىدزرفلا لاق عي و ؟ءانعم قم“ رولا اوفذح دقو ١ كنه هشيرتص ىلا ىذا

 لالغألا اًكُكَقو كولملا التق---«-- اَدّللآ ع نا تيلف ”ىبأ *

 فذاك مصخو ىلاعت هللا“ لاقو“ «: مُهوامد حافي تتاح ىذّنآ نإو '* :لاقو

 , مالا ”لاج نك“عسوأ نابختالا“ تاب .ق“ ىلا :لاجتو “لدي سلفف < 'اوضاك

 مالل نكي مهو ؛اعيمج ةيلعفلاو ةيمسالا نيتلكل ىف لخد ثينح .دانعمب ىتلا
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 ديو تيز ماق* كير نوع تربخا اذا كلوق كلذو ةيلغفلا ق لا لَخكم



 كك

 ميِرَج لاق مهريغو لقَعلا ولوأ كلذ ىف اًيوتسم َكَملاو رْضقلاِب ءالوأ

 * مايألا كئلوأ َنْعَب شْيَعلاو * ىَوللا ةلِوْنَم َنْعَب ٌلزانملا مك *

 فيفختب كناذو كاذ لاقيف اهرخاوأب باطخل فرح فّحليو لصف

 كيتو كاتو َكنِيَدو َكْبَر نم ناتاعرب َكَناَذَه ىلاعت هللا لق اهديدشتو نونلا

 نم: هلاوحلا ىف بطاخاملا عم فرصتنيو كئلوُأو كالوأو كنتو كناتو كيذو

 الذ لاقو َكّبَر َلَك َكِلْذَك ىلاعت هللا لق علو ةينثتلاو ثينأتلاو ريكذنلا

 ء هيف ىتتمل ىذا ْنُكلْذَف لاقو مكبر هللا مكلذ لاقو ىبر ىنَمَلَع امم

 كلذو كانو"1ذ. نيب قرْفو ماللا هيف تدير كاذ وه كلذ مهلوقو لسصف

 - كناَذ نا دربملا نعو - ديعبلل ثلاتلاو طسوتملل ىاتلاو بيرقلل ُلوالا ليقف

 +ةليلق «ذمو اكلاتو كلت تدوم ى كلذ لثمو“ كلذ -ةينثت ةددشم

 ناذهو كاذعو اذه لاقيف اهلئاوأ ىلع هيبنتلل ىتلا اق لخدتو لسسف

 علوق كلذ نمب لصف م الوعر ءالوفو كيتاضو ىو ىتاهو انامثو

 رسللا هيف  ىكح كقو اَنَع قيعبلا ىلاو انه ةنكمألا نم ببرقلا ىلا اوراشا اذا

 لاقي امك كلانغ لاقيو انهو اَنْيِب هيبنتلا-فرحو باطقل قال :فّصلتو مثو

 ناَخَللاو هءاب تشي نم ةبرعلا "نمو :كذنلا ىذَنأ تالوصوملا : © كلذ

 َدَألاَو دعجأ وذا تاغللا ضعب ىو عوبذفاو هنون ددشي نم مهنمو هانتامل

 قاللاو هانت نانآلاو هدّتوَل لاو بطنلاو ملل اف َنيناَللاو عفرلا ىف َنواللاو

 مهلوق ىف :ئذلا ىعمب ماللاو :ةعيل ىناوللاو ىاللاو ءاللأو ئناللاو تاللاو

 نمو هتقرع ام تفرع كلوق ىف نمو امو هبا ٌبَرَص' ىئذلا ىلا كير هابا ٌبراضلا
 ئذلا"ىتعم ةنثاكا ةّيئاطلا وذو رادلا ىف مهيأ برضا كلوق ىف هيأ هناك

 اذ ام" كلوق ىف اًذو: < ةقراع انأب وذ مظعلل نيحتدأل *« ىراغ لوق وع ف
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 هد نو ه < -ء 2 5 ثم نه مه

 * ىوبنم (قيتلا هلق نم همارجاب * ىوه ابك نيحط ىالول نطوم مكو *

 لقو #* اًئاسَع وا َكَلَع انبأ ان * لو *« .مدحأ مد ماعلا اذه كالول * لاقو.

 « .ىناسع- وا ىَلَعْل ىغزانت 4. ءاماذا :اهل' لوقأ سفن ئلو .د#

 فاللا نأ :سنويور ليلك نع ءايكححت نقو هيربيس بهذه ,ةللق ىف, تفلقخلو

 مهظملا عمددل سيل الاخ :ىكبلا_عغم الولل_ ناو ممل عضوم ىف الول دعب .ءايلاو

 لجن ىف ىسع دعب اهو اعريغ .عم هل سيل. لاج ةوذغ عم نذل .نا امك

 نيعضوملا ىف امهنا: شفخالا بهذبو ىلَعْلو َكَلَعَل كلوق ىف امهتلونع بصنلا

 ابك بصنلا ىلع ىسع قو: .ىلع. لومح الول ىلإ عقرلا_ناون عفرلا لحرف

 ننزيديلا انويج 1 ةايقوت نونب :لعفلاب تلدصتإ اذا .ملكتملا مايد: ييتوءزليبست

 يلذكو ىا .لاقيف هب: اههَبَشل ةسمخلا فرحالا هيلع لمحو ملل ئخأ

 اهنذح زاج لاعتسالا ةرتك عم فيعصتللو .ىنبرضيو ىَبَرَص ليق امك ةيقابلا

 ليحل كيز لاق :اهنم اهنال تيل رعشلا ىف ءاجو. مالك لك ىف:اهنم .ةعبزا نم
 *« ىلام ٌضْعَب نقثأو هثداصأ « . ىتيَل لق. نإ رياج ةيلمك م

 ةريجكار ليركا نإ زم هيلع ءاقبا قو ّطقو .ندَلو.نعو نم ىف كلذ اولا زجقو

 امل هيوبيس لاقف * ىدف نيبيِبْل رصت نم. ىنذق.* هلوق اماو اهندككس

 ىف هواعفي رثو .ذاش وهو ىنعو ىنم برعلا ضعب نعو ىسك ههِبَش رلحضا

 ءانثلو ركذملل اذ ةراشالا هاهمأ ع اهيف ةرسللا م هدم دلو دلو ىلع

 هنمو تاغلالا ضعب. يف انهيف..ناذ ءئججو رِللو بصنلا ىف ند عفرلا يف ناذ

 ىذو نوكسلابو لصولاب هذو هنو ىثو انو ٍنارحاسل ن لَم نا. ىلاعت .هلوق

 اعيبج ابهعيإو. اعَدْجَو اناالا قيلغلا نع نتي رك ا نات :ءاقشنو. .كيفوملا |



 مخ

 ن

 لقو فخلآ وف اذه نك نا ىلاعت دآلا:لاقو وربع نم لضفا وع ٌقيزو فلطنملا

 هللا مهاتإ امي. :نولخبي .نينلآ نبش الو لقوا“ ْمهَيَلَع بيقرلا تأ تنك

 مال ميلغ لخد يو. لام, الاتم لَه [نأ:: نوت ير اخا للفت زا وي ستكم

 ريثكو : نيكاصلا نحنل انك .ناو فيرطلا وهل كير ناك نإ لوقت ءادتبالا

 ط اوقن ده 59 يي 1 ردا دم ان اا كيب ةرلفخ كيرعلا .قح

 شفا نامنعل دركي 0 ل لكل قر وراوه قير لاح عمل 5 ٠

 لا كب تلوم ندير نيف ير ىخاا ىلانا تم 0 نع يال وهو

 انذأب نم هّناو ةعاذب هلا ع هذأو كوخا ماق هنبسحو اق كيو هتننط .كلوق

 ذل فلك سيشل ةتاتكسمو لاي دبع ماك اق 0 ليون ةومتأت
 - د 20

 فقتيرق بولق ْعيِوَت ذاك ىلاعت هلوقو هنم ميخ تننا. ناكو بهاذ ليز ناكو .هلقم
 دن

 ال اَهْناَف لجو ع هلوق وحبا تينوم, يمال ف ,قاك اذ ا جاو م

 لاقو. ليدارسا ىنب. ةاملع هملعَي نأ ذيآ مهل نكت رو .هلوقو.راصبألا ى

 الجز 35 مهلوظ. 1 _ يمضلاو ..:لسبنك. ع.ا# رهولكلا .وشعت -:ايهنأر لعذر

 1 لا 0900

 عت ىف ريمصْلأ ريسفتلاو :ماهبالا ىف هويكو ارد نووشع .كساوق ىف مهبجلا

 عباشلاف ىسعو الول دعب عقاولا مسالا نع ىنك اذار لسصفق .ءاالجر

 "1 هازل نافيا ل تيلصو تميسعو نإ .الوللو تبا: الرتلا لاقي ناسقألا

 ىالولو .كالول: برعلا نع ثاقثلا' ىور .دقو. .ْمْثْيَسَع ْلَيَف لو نينموم ٍاَنْعَل

 مكن مأ نم كيوي لق ىاسعو كاسعو



 خنت

 أذأو قرر ىلاعت: هللا لاقو 7 هكاطعا مهردلاو ليز هيناطغأو 0

 دقو ىايا: كاطعاو كابا هاطعا تلقف بيقرتلا !ذع عارت رل ىناثلا لضفنا

 هلوق هنمو اهوفاطعاو هافاطعأ :ىبباغلا ىف ءاج

 5 5 اهابيمْعَصل 5 ةمغصل بيطت ىسُفَت تلعج نقو

 ناك بخ يمص ىف رايتخالاو  امايا ةاطعاو هإبا اهاطعا ىيثكلاو :ليلق قو

 هلوقو -* انَدعَب لاح ىقل هانا ناك ْنِمَل * هلوقك لاصفنالا اهتاوخاو

 * اًبيقر ىئَشْحَأ الو ك .* ايو ىايا سيل «# 

 < * ىسُيَل ماركا موقلا بهذ ذا * لاقو ىنَسُيَل الجر هيلع برعلا ضعب نغو

 لاعفا ةغبزأ ىف ”مزاللاف :رمزال ميغو امزال نوكي متسملا ميمضلاو

 ٍثئاغلا دحاولا لعف ىف مزاللا ميغو لعفتو نسنار ةيطاخوجا تك لع

 دنست ال ةضصاخ هيلا لاعفالا هذه دانسا نا هيف مورللا ىتعمو تافصلا ىو

 ىف ابهيلاو هيلا دّنسي لَعْفَيو َلَعَف وحنو زراب رممضم ىلأ الو مهظم ىلا ةننلا

 ةفصلا ىف ّنكتسي ام مزاللا ريغ نمو وه الا ماق امو هّمالغ ماقو ماق وربع كلوق

 همالغ براض كير كلوق ىف اضيإ رهظملا ىلا هدنسُت كّنال براصض ليز كلوق وح

 اههتبراض_ناديزلا نادنهلاو # ةتّيراض قي دنع كلوق ىف زرابلا رمضملا اهو

 ظسوتتو ةيلتع_هشمف « هل ىف ام ريغ ىلع هيف اهتيرجا امم كلذ وكتو ا

 وأ ةفرعم ىبخل ناك اذا هدعبو ةيظفللا لماوعلا لوخد لبق هربخو !دتنملا نيب

 مامضلا دحا !ذك نم ْلَعْفُك هيلع فيرعتلا فرح لوخد عانتنما ىف هل اعراضم

 نم ارض قيغيلو عَن ال مبخ هأب هما لوا نم نويل ةعوفرملا ةلصفنملا

 وه لير كلوق ىف ئكلذو داع نويفوللاو الصف نوّيرصبلا هيّمسيو ديكونلا
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 هركذم بئداغلاو .بطاخلملاو ملكت نم :لكلو.::ل لخمف ع تن وه

 ام بارعالا لاوحا ىف لصفنمو لصتم ميمص هعومجو هاَنَثُمو هدّرفُمو هتّيومو
 انيرض تينوض لصتملا عوغرم ىف. لوقت اهل ّلصفنم ال هتاف ملل لاح الخ

 كبرضو اًنبرض ىنبرض هبوصنم ىفو نير ىلا برص ليز زو :نتبرض ىلأ تبرضو

 نكمالغ ىلإ كمالغو ءانمالغ ىمالغ. ةرورج ىفو نهبرض ىلا . ةبرضو نكبرض ىلإ

 ىلا وشو نأ ىلا تدأو نحت انآ لضفنملا عوفرم ىف .لوقتو نهمالغ ىلا. ةمالغو

 لصف ..«+ نايا ىلا. هاباو نكابا .ىلا كاباو اَنْ َىايأ . هبوصنم .ىفو نه

 عوجرملا لاوحا ىلع ةلالدلل فحاول اهوتعو فالتا نم اياب 55 نجلا فوركلو

 0 تح ياام لست الو. ةيارخأا قث اهوعاوج كتأ دف ذماعلا كلوكتيل مدلل

 ٌليِلَخْل هاكح امو بَسَنلا ابو تينأتلا ءاتو نيونتنلاك تامالع يب .امنا بارعالا

 < هيلع لعي ال امم ٍباوَشلا اباو هاياف نيتسلا لجيلا غلب اذا برعلا ضعب نع

 رّذعت دنع الا لصفنلا ىلآ كرت 7-5 صْخَأ لصتملا] جوع ليحلوربطت

 ديمح لوق. نم فش ام الأ كيا تيبرض الو وه الو تنا برض لوقت الف لصولا

 سوصللا ضعب لوقو. * اكايا تغلب ىتح كيلا « طقألا

 *« انايا لتقت املأ ىرق موش اناكد رن

 الا سرافلا ْمْطَق ام * و. نحن نيبعاذلا :ن ١و تنا ميرللاو َبّرَص وه لوقتو

 ا 1 ل بيدا اد الا ثمركا كاّياو تناو هللا دبع ءاجو . « انأ

 *« رايد كالا انتوواَسْبِحَي لأ اذه (ءانقراج تنك اماذا ىلابث امو .*

 مهردلاو هكتيطعا  مهردلا مهلوق وح ىف ناريمص ىَقَتْلا .اذذف. لصف

 امك الضتي نأ زاج هكبرص نم تبجو هكيطعم كيو . مهردلا و :هومكتيطعا

 اذا ىغبنيو قاوبلا كلذكو هابا كتيطعا كلوقك ىناثلا ٌلصفني ناو ىرت



 هب

 هكلنب ىسبل ِماَحْيلأَو ةزمح ةعارقو ٌراجلا داعي ىكلو دي دبزو هب تروس

 ىليسل) مسالا" "قفائنصا» دو

 كمال امن هثبساتم هتان ١ ببسو !'لماعب.ال هقكرتخو .هرخآ نكس. ىاذلا وهو

 وأ تامهبملاك ههبش وأ قطو نأ وحن هانعم قبرص ديعب وأ بيرق هجوب هل

 عقوم هغوقو وا ناسفو راجفك ةعقوم عقاولل هتلكاشم وأ لازتك هعقوم هعوقو

 قمسوَي باَذَع نم العو رع هلوقك هيلا هتئاضا وا مومضلا ىتانملاك هَهِبْشَأ ام

 ةعافر“ نب سيق نأ لوقو .متفلاب  اهآرق ىنميف .َنوفطُني 3 موي اًذهو
 0ع 0 و 2 ا ء6م سن ءوم

 افعل تر 0 ذ نوصغ 2 ماو دع تقلحت نأ مع اهنم برشلا م 9 دع

 ىلع .ءانبلاو . *- ىلا ىلع .بيشملا تيتاع. َنيَح ىلع * ةغبانلا لوقو

 عوم برجل ؟هانبسأ :ةتلفخ لحتلا هكرلملا لقا نع لوادعلاو- سائيقلا ىعا ن لكلا

 «. لو

 نيفانتاك اكخ وا اظفل نكاسب ًادتٌبي .الملو .هالوغ وحن ىف نيتكاسلا ةاقنلا

 الو مكح اي وح ىف انكلذو. ءانبلا . ضورعلو يعم وبل قللو ٍلّثم 2 حال

 ْئَممُي ءانبلا نون ها ارشع ةسمخو كعب نمو ْلَبَق نمو رادلا ىف لجر

 نم برعلا هتنب ام: ةماع كيلا, قوسا ااناو' !رسكو اكقو ءامض هتاكرحو اَغَقَو

 باوبأ ةعبس ىف .ةمّدقلا هذه .ىف ةانرك اتفقوا, انيغم كشي ليففمام الا ءامسالا

 ضعبو .تاوسصألاو .لاعفالا ءامساو تالوصوملاو ةراسثالا هامساو . تاروضملا قو

 لصَقْنُمو لصقتم نيبرض ىلع . :"ثارمضملا 2 < تايانكلاو ثابكرملاو. فورظلا

 ىلع وهو كب مو َكَبَرَصَو كوخَأ كلوقك ةئلكب هلاصتا .نع.كفني ال ام ٌلصتما
 ىوُن ام .متتسملاو كوخا ف فالئاك هب.ظفل. ام زرانبلا» رتتسمو ؤراب نيبرض

 كلوقك ه«دادبتسا ىف رهظملا ىرجم ىرج ام لصفنملاو ٠ برص كثيز. .ى :ئذناك
 مع اعز



 ثررمو كازا كقيار :كلوقك ممسلا نم مضلاو هب كيزب ثررمو هايا !دبز تيار

 كازملا نح تفشكيأ الفص._نغ« روس هوه «نامتسميبلا ٌقّلدَع >< كب: كي

 اهب تمجرت اذا ةبيرغلا نم ةلجتسملا ةملكلا ةلزنم عوبتملا نم لؤتيو اهَقْشَك

 ىمضر تاتا نب ممم دارا + مم نضْفَح وبا هللا ْمَسْفَأ * ٠ هلوق وح كلذو

 :مايقل ةينللا نع َفَشَك ثيح ةمَجرتلا ىرجم راج ىرت انك وهف دنع هللا

 اق قعلج ناني قدابلا "ىم كب هلصفي ىخلاو“ لسسسنقف >6 اهقود ةرهشلاب

 رازملا لوق

 * انعوقو هبقرت ميلا هيلع» شي ىركبنا كراتلا نبا انأ -

 ناكل لماعلا ريركت مكد ىف لذبلاو ىركبلا نم الدب لعج ول ارشب نال
 ةديتعي ام وه انهم لوالا. نأ ىناثلاو . رشب ىلع .الخاذ. ميدقتلا ى .كراتللا

 وع ذا كلذ فالخ ىلع لدبلاو هما حضوب نأ لجأ نم .ىناثثلا .ثوروو .ثيدشلل

 فعلا ٠ ٠ هركذل طاسبلاك لوالو تيدخاب ديتعلا :تركنذ ابك

 ا

 ةفطاعلا فورللو .٠ نحاو .بارعا ىف اههكرشيف. نيممالا نيب فرش طسوتي

 رهظللا ةلزنع هأضفنم_ممضالو "لكشصف ٠ للا ءاش ناءاهناكم. ف ركذت
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 قءاج امو كاياو اربع (ثوهد و: <قفناو كف تير. نعاج لوقت. هيلع "فّظعيو فّطعي

 فعي نا نأتي الف هلصتم اماو: و  كابيأ الا تيار امو :كسيزو تنا الا

 تنبعذ لوقت لصقنملاب :تكوي نأ هعوفرم ىف ظّرشي هنا الخ هيلع فطْعيو

 لجو ربع هللا لاق ميمُت ونبو نك انجرخو كسوقو متل. اوبحهذو .لي : ٍدزو -تمناأ

 مكزو تبلبفأ نأ نلف :*' اةعيور "ئدبأ نش ممع لوقو: هتكجرو آ انينأ هبنضذإق

 - لاقي الو“ اديزو كتّيرض بوصنملا ىف .لوقتو . معشلا. .تارورض نم '«: انت



51 

6-7 

 كلوقك لايتشالا لدبو .اهلوأ اهقوجو تفرصو مانم اسانو ٍعْيَتْلُِو معّرتككأ

 وأ هنم وه امم كلذ وحنو هيلعو يداوم نسج هز ىنبجتاو هبوت ليز يلم

 لوقت نأ تدرأ رامح للجيب ثررم كلوقك طّلْعلا ُلدبو : هب. سيلتلا ىف هتلونع

 ةيدب ىف + الا نوكي ال اذهو :تكرادت مث لجر ىلا كتاسل كقبسف ر امكإ

 نيتعي ىذلا-وفو لسيف . + .ةناطقو ةيور نع ردصي ال امو مالكلا

 ييكأت لصق .امهعومجم افيو ةّيطْوملا نم وسن لوالا كي امئاو تيد
 تيار دارا لدبلا ةلثما هرهكذ ٌبيقع ةيوبيس لاق دارفالا ف نوكي ال نييبقو

 اديكوت مسالا ىتث هّنللو اهلوا ةوجو ثفرصو كموق ْىَتْلد, كموق َرّثكَأ
 هنقرافمو هسفنب هلالقتساب مهنم ناخبا لالا: ةيصنت مكخ ىناهنا مهلوقو

 لوالا رادغا اونعي نأ ال هناعَبتي امل نيتبتت انينوكك ىف ةفصلاو تيكأتلا

 لوا رديت تبعذ ولف احناص الجر هّمالغ تير ليز لوقت كارت الأ هحارطآو

 ها .هسفنب القتسم هنوك لع لدي ىئذلاو ..ل فا... كمالك ٌدِسَي يل

 َنيِذّلل لجو رع .هلوق .ىف ارص. كلذ .ءئجت ليلدب لماعلا ريركت  مكح .ف

 انف .مهتوتنل يلخرلاب مقفي نمي انلطحذ هاوقو_مثم نتا تم اوفي
 نأ :طورشمب :سيلو :لسف ..«.لامتشالا لحب نم:!ذىفو اضف نم

 نيعونلا أ ٌلِدّبُد نا كل لب اريكنتو افيرعت همنم ُلَدِبْلاَو لدبلا فباطتي

 لاعون وللا طارص ,يقتسم طاوس. لجو وح هللا :لاقلا تالا تال
 ةفوصوم الا ةفرعملا نم ةركنلا لادبا نسحي ال هنا الخ ةّبذاك ةيصات ةيصاتلاب

 ءلكبتلا' نود ةيئاغلاا مصملا: نم غهظلا) لّدبيو ..لييييمفا هيصانخ

 لوقن الو اهلوا اهقوجو تفرصو جيزي ثررم و اديز هتيار لوقت .بطاخملاو

 كلوق وح مهظملا نم مضملاو لوعملا 'ميرللا كيلع .الو. رمالا ناك .نيكسلملاب ب
0 



 ا

 ل كاذ ّمصْبَأ كلوق كلذو ءامسالا 0 ع هب ةيتتسوف ي 2

 فيم عنتمأ كلذلو اهل ايواسم 05 ةخفصلا نم ا نوكي .ن ل فوصوللا

 < هنم صخا ايهنولت ماللاب افرعم 6 ام ىلا فاضئابو .هبماب ماللاب فوعم ا

 !رونهُل درمأ مسهظ أن الا نيقويضوللا)اب بحاصت نأ خفصلا ا ل ته
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 هلوقك هماقم ةفصلا ةماقأو هكرت زوع ننيخ كرك ذ نع دعم . ىنغنتسي

 *« عبت غباوسلا عّنَص وا ثواذ * ايهاضق ناتدورسم ايهيلعو . *

 ْ 0 هلوقو

 « .لبسلاو ْبوَألا الو باحشلا الا « اهمّلقل ىَوَأَي ال ِءاَمَش هاَبَو *

 لوق هنمو عساو باب .اذهو نيع فيلل تاّرصاق ْمُهَدْنعَو لجو رع هلوقو

 ةغبانلا

 0 نشب هيلجر فْلَخ عقعقي 2 شيقَأ ىنب لامج .نم َكّنَأك 0

 لاقو مهلامج نم ليج ىأ

 «: :رمسيمو بسَح ىف اهّلْسْفَي ١ *. كيت. .اهموق .ىءام َتْلُق ول«

 هوقو الخ لجو ئإاعا الج نبأ انأ 'ءا.هدمو“ دحا_اهوق: فام نا

 ادد سف رس جف ٍلجر ئقكب ىل «* ٌمَشَبلا ئَمرَأ نم. ناك ٌىَفَكِب *

 "ا يديرب زذكو ١ك لاح ىف ةقيار مل ل ا

 عرَجألا مهلوقك .اسأر هنوحرطي مهنا روهظلا نم غأ ل قر تام ا ا

 لَكِبلا ..: + سّلطألاو: ىروألاو بتكارلاو .بحاصلاو: نيراغلاو مْطُبألاو

 ميقتسملا طارصلا اًندغا ىلاعت هلوقك ّلذَلا نم للا لدب برضا ةعبرا ىلع وه

 كموق تيار كلوقك ّلللا .نم ضعبلا لدن مِهيلَع كفل َنيِذْلآ طارص



5 

 فعضتسا كقو > .ةعادرلاو“ داسفلا» ئَنعْمب .هوسلاو ةدوللو حالصلا ىتعمب انه

 لسسستنفق. < هىرَج ليوأت ىلع نَسَأ لجوب ترزم لاني نأ“هبوتتيت

 بع برص ىضرو رورو مظفو موو ٌلَدَع جر ميلوقك رالصملاب فضويو

 كبعو كيقكو كدقو كعرشو َكبْسَح لجرب ثررمو رعس ئمرو رْثَت نعطو

 لكلاب .فضويو نقل لملف 3 كلثمو كمهمو كيفاكو كبس ىنعم كوحأ د

 َبدذلا َتْيَأَر لق ىْذَب اوداج < هلوق امو ُبُْدللاو قّدصلا اهيلخدي ىتلا

 نأ ُلوق هريظنو "امس ةثال هتقرول لوقلا اذه هدنع ِلوُقَم :قتغيبق“ « لق

 الو« لاقملا اذه جيف الوقم مهثدجو ىل ةلقت ربح سانلا تدجو ءادردلا

 ام لاب ءىشلا َتعَن اولؤن نقو . لصق + تاركنلا الا لباب :فضوي

 ٍليلقو هوُدَع ريتك لجرب ثررم كلوق وحن وه هلاك هتعن ةلنم هببس نم وه
 فوصوملا َفْقَو ةفصلا تناك ايكو لصف ع هنيبو هنيب َبَبَس ال نم

 ريكذتلاو ميكنتلاو فيرعتلاو عجللو ةينثتلاو دارفالا .ىف هقثو ىهف هبارغا ىف

 بارعالا. ىف. هقفاوت. .اهناف:ةببس ىم وه ام لعن تناك اذا الا كيباقلا

 ركللا .ابيف ىوتسي ٌةفص تناك وا اهاوس ام نود ْيكنتلاو:فبرعتلاو

 رك كذلا: ىلع ىجي ٌةئدوم وا لوعفم .ىّنعمب ليعقفو لوعق وسكأ كثّدوملاو

 ةفص الو اذوصوم عقي ال ريضلاو لصف ع ةعَفَيو ةعيرو ةجابلتو ةمالع

 ىلا فاضم ابو .ماللاب ١ فرعملاب ةثلثب-٠:فصويو هب فصوي ال هنا“ ىق.هلثم.مّلَعلاو

 كىكقيدصو ورع بحاص ديزبو .ميركحلا ديزب ثررم كلوقك مبملاب» ةفزعلا :

 هب فصو .امب فسوي مّلَعلا لثم ةفرعملا ىلا فاضملاو اذه كيزبو مثْدَألا .بكارو

 ميرللا لجيلاب: ثررم: هكلوقك .هلثم ىلا فاضملابو. هلثمب .فصوتي زماللاب كّرعلاو

 مساب هفاصتاو ةفص وأ اهسا ماللاب فرعملب فصوي مهبملاو . موقلا :بحاضو
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 َعَمْجَأ كب توك ىمو+  لشلستمل» ل نوحيجل اؤجخ وملك قواجو

 ' تياضو تباتنللا تأرق كونك هءاوجأ كانت ىاح ةناكامصل ةسيقنلم الف ا ريغ

 لكك صف خت ياطير اهلك ةلبللا ثرسو ضر الإ ترد 3 عمجأو لك ”اهنلا

 نييعمجل.-الو ملك موق ثايار“ لوقت ال انا كنلل -ياكيكأت' نو نعمجملاو :لك خفي الو

 امو ةركبلا ترص دق *: هلوقك اذودح ناك اميف- نويقوللا كلذ زاجا دقو

 نوعمجأل تاء نوعّصبَأو :نوعتبأو نوعتت او لسيف +. * اَعَْجَأ

 عمو اهدعب كنش نهتتيأب ْأَدْبَد ناسيك نبا نعو هرشا ىلع الا َنُمِبج ال
 7اس 0-3 داع 2

 < نوعتكا موقلا نعاج مصعب نعو ' عتب عيِجَو عنك عيجو عصا عيجا

 ْلِيِوُط وم كلذو تالا لاوُحأ ضعب : ىلع ب احلا لغتمالا ذو فسم تملا

 عيضوو فيرشو ىنطو ميقفو مع ١ ميقسو كعاقو مئاقو محو لقعو ريصَقو

 مسالا ىف :نيكردشتلا» نيب اةقافنلا ؤه:ةفضلا هل" ىاسم :ئذلاو» "مواإطو مركز

 قو ”لسع ضف :  ©: فراعللا ىف جضوتللو :تاركنلا ىف :نصيصختلا اهنا لاقيو

 ةئاكاس ميدقلا ىلع .ةيراشل ا ميظعتلاو ءانتلا 0 جمل ةقوسم عوج

 ا!ذك عئاصلا «لّضافلا نالف لعف كلوقك ريقختلاو مَّذلا نم كلذ َداَصْي ان وأ

 لديبفف +2 ةدحاو ةكْقَت لجو قع. هلوقو بانل ندم ملوقك سيكأتلإو

 كيزيشاما ةفيعدوأا لوعفح لسا انا: لدغات“ ميلا“ وكت وأ امأ' ماعلا 0 ىف هو

 لوأتنم راوس تاَذو لام وذو وزعمو ةوسانم ليوأت 8-2 ىِرصَب و م علوقو

 يأ يجرب كروم لوقتو راوس ةبحاصو لام بحاسي وأ ةروَسْتمو لوم
 [ظ-لجبلا هينا اكلذنكو :ةةّيلوجإلا :ق لماك ىبتعم ىلع. لجن :اميأو لجر

 ةنأش ى لماللا ٌعيلَبلا هج داري رلاعلا فَحو ماعلا ٌنج رلاعلا اذهو نجلا



 م

 ج6 سالت 7: 9 3

 « ارغ ثداوتل ىف َكِدّْذَجَو ام * كيلث َنِب ةرم مهاب مم ه«

 د فر د دن د د6 53 هد

 مهنايعأو مهسفنأ موقلاو هلنبعو هسفن كيز للعم كلوق ويف جرصلا م

 90غ 0 ءاسنلاو َنيِعَيَْجَأ لاجرلاو مهلك كموق تيقلو ايعالح نالجترلاو

 هب قلع امو نكوملا تروق ىقف ترك اذا كنا ديكأتلا ىوْدَجِو لبصسف

 ٌةلْفَع تيقوت وا هثجلاخ امّير ٌةهْبُش تطمأو هبلق ىف هتنكمو عماسلا سفن

 ناظن ناف نيعلاو .سفتنلاب تنج اذا كلذكو هتّلزأت هدّدّسب تنا ايع اباصّذو

 نايسن وا ويس وأ زوج هيلا لعفلا دانسا نأ كير لعف تلقا نيح َنْطِب نأ

 وصب ديكأتلاو .لسبسف . + ةطاحالو لومشلا نايكي َنوُعَمْجَأ 0

 لوقت رمضملاو رهظللاو ةلكلو فولو لعفلاو مسالا ىف ءىتن لك ىف راج ميركتدلا

 ديز ىنعاجو فلطنم !ديز نأ نأو اديز تبرض تببرضو !دبز اديز يضر

 هلثم مهظملا دكويو لصق. :2+:تتا ثنا الا ىنمزكا امو ليز قعاج

 انوكي نأ نم ناريضملا ولخ الو اعيبج :مهظملابو هلثمب مضملاو .ممضلاب ال

 الصفنم مَخآلاو ايهذحا الصتم وا وه وع 5 ىنبرض ام ىكلوقك نّلصفنم

 نك انبو وم هبو تنا كب تررم كلذكو تنا تقلطناو وه ماق ليز كلوقك

 نوحي ناس نطلب اذن مضي زلكتالوا نصت 0

 مشملاب ّفكوي نا دعب الا مهظلاب دكوي ال عوفرملاف ارورج وأ انوصنم وأ اعوفرم

 مهتابعاو مسفنا © اورضح موقلاو هنيعو هسفن وه بعذ كيز كلوق كلذو

 ماو .زرابلاو ىكتسسملا ,هكلذ ىف اوس نينايعاو . نيسفنا نق نوضح :كاسنلاو

 < هسفن هب ثررمو هسفن هنيأر لوقت ةطيرش ميغب نادكويف رورجماو بوسنملا

 عوفرملا ميمضلا .نيب ةلصفتلا هذهب ناتصتخم نيعلاو سفنلاو..لييهف

 هّلك ٌىرُق باتالا لوقت اهنثلث نيب راوتمل ىف َلّصَف ال اهاوس اييفو“ هيَبَحاَضو



 مع

 * مهاويل اوقتعأو ىوح اوقبس * هلوق وح ىف ٍلْيَذَه ةغل ىف الا رّيغتي الف
 رث اذا اهنولعبج ىَقَق ىلع للا اوعّصَوف هنع دللا ىضر ةحّلط ثيدح ىفو

 نع اولاق امك َكْيَدّلو هيَحّلو ىَدَل اعيبج اولاقو اهتومغَديو اب ةينتتلا نكت

 ومو ىنامَمَو ىايحت عفان نع ءاج ام الا ةحوتفم ةفاضالا ايو كيلعو هّيلعو

 َنيَقَشأْلا- دايو ةينثتلا ءايك اهلبق ام فني نأ نم ولخت الف ءايلا اًماو. بيغ

 نأ نم ولخت ال واولاو عبإ ءابك سكني وأ َنيلَعملاو َنيمارملاو َنيفطْصْملاو

 مفنا اف َنوُفطْصملاو نوملسملاك مضني وا هتاوخاو َنوُقُشألك اهلبق ام فني

 مسكنا انم» نيحوتفم- نبي ةنكاس ءاي ملكتملا ءاي' مَعَّدَبَح كلذ نم. هلبق .انم

 لسسفف ٠ < يوتفمو .روسكم نيب ةنكاس ءاي اهيف مَهذف 'مضنا وا هلبق ام

 ركن ام اهي ءايلا الخ ام مضم وا مهاظ ىلا تفيضا ىتم ةتسلا ءاممالاو

 الا مخاوألا فّدحت ىا ةفاضم ريغ اهكح اهي ءايلا ىلا تفيضا اذا اًماف

 بعك  ٍرعش ىو ةرعاظلا سانجنألا ءاهسا ىلا الا فاضي ال هناف وُذ

 * اًهووَذ اهتّمورأ ىوَذ رابآأ * تافقرم ةّيِجروَدل انْحَبَص «

 يا صفلاو ىمق لاقي نأ وهو :ناوخا ىرج امهدحا نايرجم مقللو ذاش وهو

 كَل ام بو * دشناو ئخأو بأ ثربملا زاجا ىقو كثلثلا لاوحألا ىف ىف

 « انيبألاباننئيدقو *« .هلوق ىف علل ىلع هابكت ةّقفو .« رادب راجملا وُذ

 ىلع الا: بارعالا اهسشيي: ال: ىتلا ءامسالا ف عباوتلا ركذ ١ « كلذ عقدت

 نايب. فطعو . ُلَدَبو ةفصو ثيكأت برضا ةسمخ قو .اهريغل عّبَملا ليبس

 ميغو جوا. يركت 0 ىلع وه د 3 فركب ا

 55 دم سل لاقل 4 رم زل دفخشتلا دق ىقإ



 مي

 *« ربوع مىقلا ىقتلم ىف هبكأ ىصق ّ امَّدَعَب نويترالملوق ةيشع *

 ايكو ميَدَح ناو بوح نبأ ىبأ اًمِيَْذَح ىساطتلا اعلاميا © لاقو

 لاق هريغ ىف هقح هوطعا سقف بارعالا ىف فوذخلا فح تيباثلا اذه, اوطغأ

 ناسح

 ٍلَسْبلا« يحزلاب وقصي دري. د عيلعا ضيرقلا ]هودي مدلل ١
 مكَو لجو رغ هلوق ءاجن دقو :.ىدرب ءام دارا. تبيح .فقصي ىف ريمصلا , كذف

 فونتو : تياثلل ام .ىلع ,نولداق مه وأ انايِب انساب اَهَءاَجَع اَهاَنْكلْفَأ يرق نم

 هبارعأ ىلع هيلا فاضملا كرتو .فاضملا فذح دقو لن ., اعييج

 لك ةتربطا هكتاك نقّيويرم لاك ةيحشا «اضيدزالو ةمتعزدوسر لك اني ١

 2 قياعلاقو: حافي لك كو ا

 2 أران ليللاب نقوت رانو 4

 كيبا الو كيخا ثم ام هأتمو هيخا الو كاذ لوقي دللا دبع لثم ام نولوقدو

 فذخ دقو لس . :« رال رامضا .ريظن .نوذشلا ىف وهو .كاذب نالوقي

 ىلاعت:: هللا لاق ..امئاق  لبكب تورم ينو نأ كلذ ناك مهلوق ىف هيلا فاضملا
 د نة مع -

 نم :رمالا .هلل 'لاقو. صعب ,قوف مهَصعَب اَنْعَفرَو لاقو امّلعو .اكح هاَمِيَن كو

 ءىشنا لك لبقو «هضعبو .هلكو ذك 0 نوديرب .لوأ هنلعفو تعب. نيو لبق

 وبلا فِصُي. داود ىأ لوق ىف اعم نيقواذج اءاج دقو ..ءىتن لك واوا هدعبو

 ةجوح 'نم .ىئْتلعَج نق, « .دوسألا لوقو * .قيقعلل ىَكتْنَت راجلا لانس

 ليني صف عّبسصأ ةفاسم اذو هباحت انتوا ىوسفلا لاق. اَعَبصأ

 هارجم قامو محاصلا ىف كلوق وحن رسللا ديكس .ملكتملا ءانيا ىلا فيضا امو

 ففلإلا مآ اواو ول راَهليقي ام طصما ءايزوأ افلا وخل ناك طناالا ولما 0



 ع

 لوقتو مهفذدص نيقداصلا عقني موي اذه .ىلاعت هآلا:. لاق: لعفلا. .ىلآ نامؤلا

 هاتشلا.لخد ْكْنُم كنيار امو مسبلا رمحآ. اذا كينآو ليز ءاج ذا 1

 ذل ىلا .فاضنو . * تح انه .تالو ارادت يح لاقو رالف مدق شو

 دقو كلَملا دبع ةفيلخل ذأو ريمأ ٍاَجَحا َنَمَو كنينا كلوقك اضيا ةّينادتبالا

 سلاج .ثير ثييحو دير سلجا ثيح سلجا مهلوق ىف:انهيلإ ناكملا فيضا
 لاق .تقولا ىتعم .نم اهأنعم برقل يآ لعفلا ىلا :فاضي .اًممو

 *« . امادم .اهكبانس ىلع نأك #«: .اًنعش .ليثل. نومدقي ةياب . *

 لاقو
 اترك الا

 21 اًماعطلا نوب ام ةيإب 3 اميمت .ىنع ايم .نم..الأ ..#

 ىنب اوبقْذاو ناملست ىذب اًبَعْداو ملست ىذب .ٌبقْذا مهلوق ىف وذو
 لسسف . م كيمّلسي ىنذلا رمالب ىنعملاو كتمالس ىذب ؛ىا نوملست

 ورم (ُلوق كلذ نم رعشلا ىف فرظلاب هيلا“ فاضملاو فاضملا نيب لّصَفلا زوججو

 نيل ةيروخأ اف # ارد لوقو 0 اهمال نم ويلا رد دلل #* ةميامق نبا

 ىشحألا_لوقو .«.دسألا .ةيبجو ىارذ نيا« قدزرفلا لوق امو < هل. اَخَأ ال

 ءانغتسا لوالا نم.هيلا فاضملا فذ ىلعف . # جيباس ةعادب وا ةلالع الا.*

 هلوق نم باتللا ٍتَسُن ضعب ىف عقي امو نلكلاسونع

 + ددارم ىنأ سصولقلا جر * .ةجربب اهنُجَجَرف . «

 اوفذح سابلالا اونما اذو لسيف ... + هتدهع ىم .؟ءىرَب هبوبيسف

 لجو ع هلوق هيف ملعلاو هبارعاب هوبرعاو هماقم هيلا. فاضملا اوماقاو قاضملا

 نونعي ادنع تيار..لاقي الو. الاهلهاد لوسملا نا سبلي ال .دنال َةَيرَقْلا .لأسأو

 تلا در ا. شلل ف سال ا ردت نيم



6 

 الو

 لوألا ةولَصو ةزخآلا راد اولاقو- اهفوضوم ىلا ةفصلا الو. هتافص ىلا .فوسوملا

 ةرخآلا ةويلمل زاد ليوأت ىلع ءاقململ ةلقبو ىبوغلا ُبناجو 'عمادل لجسم

 بشل ةلقبو يديرغلا ناكملا بناجو عمال تولا لنجحاسمو لوألا ةعاسلا ةولضتو

 كدنع لغو بايت قالخأو ةفيطق دْرَجو ةمايع فت هيلع اوساقو ءاقمللل

 راوسو مئاخ ّبهذم فاسوألا هذهب باعّذلا ىلع ٍرَبَخ ةبّرَعمو ٍمَبَح ةبئاج

 ءارجا ىف ةنغبانلا لعفك ةفاضالب .اهزما ٌصْخليِل الم ةلمتح اهنولت ةدامو بابو.
 لاق ثيح-. .فوضوم لا ىلع ةغصلل اهدقت ال اصيخلتو انايب .تاذئاغلا ىلع ميطلا

 لآ لمدللا بفيضا: دقو ::ليستيف © موطلا |كنككلا نموملاو 23

 تأاذ «رأذو موي تاذ هب ثررم و خليل تاذو ةرم تاأذ هتيقل مهلوق وأ را دملا]

 ىعُيدل ةكرذم نب نأ لاق حابص اذ انرسو لامشلا تاذو نيبيلا

 5 دوسي ّْنَم دوسي ام مما * -حابص ىف ةماقا ىلع كمْوع *

 نشكل ةللقو

 « بلو هامط ىبلَق نم عراوت *« ٠ كتعلطت يتلا: لآ وذ مكيلا ”*

 * اهيلع مالسلا مسأآ مث لولمل ىلا * ديبَل ٍلوق وح ىف اولقو لصف

 سان“ نيَعاَدَك هدو” رموخبم ؛ءاملا» رسب يداقج ماد. 4ببهملا اعلا لولا لذ

 ءاوسإ هلوخدو.:هجوزخ: مكقم مسالا نؤنعي قاضلا“ نأ *« ملتتم ىف بيش

 اودشناو :تعاش ةنالف ئحو اق نالف ىئحو كقيناو دير ئَح اذه اوكَحو

 #2 ا 0 0 0 2

 داتتكلا 3 هفمو حابر 82 ادليوخ كابا نأو ٌكِيَز اذه ىنعملاو



 كل روجج .لوالا ىلع تناف ناورم ىب الداع تلق كاك َناوُرَم ىَب الَدعَأ

 سانلآ صَرْحَأ هَدَدِجَتَلَو ىلاعت دللا لق هَنَدوَت ال ناو علو ةينثتلا ىف هديحوت

 ىف نابجولا عمنجا لقو هتتوتو هعمجاو هينثت نا الا كل سيل ىاثلا' ىلعو

 ةميقلا موي سلاجت :ىتم مكبرقأو للا مكْبَحَأب مكّربْخأ الأ مالسلا هيلع هلوق

 مكضبأب مكربخأ الآ .نوفلويو نوفلأب نيذلا انانكأ نوطوملا ةالْخأ مكنساحأ

 6 ا نورانوتلا انالخأ ملقا ميقا" كلوي سلام تم مكدَعِبَأو أ

 تفضأ امل كتال هوا عيسحتلا/ نسوي لؤفتنا» راو وصح« الا لوألا كتر نكت

 نأ هقح قاصللا نأ لبق نم. عتلمج نم هتجرخا سقف يمض ىلا ةوخالا

 ثيزا نكي رث دبر ةوخا ءالوم تلق اذا كنا ىرت الأ هيلا فاضل ريغ َنوكي

 نك قلنا لجأ ةفاا زج ثا عتلمج- نم جرخ اذاو هيلا نيفاضملا كادع ْئ

 ال“ ىاثلا .هجولا ىلغو انيضعب وه ةليجت ىلا هتفاضا هطرش نم نال هيلا وع

 ثنا لف هناك ىقدلج لها ْمَعْشأ تنا ٍبْيَصْنَل لق نم لوق هنمو عنتج

 لوقك .امهنيي- ةسّبالَم ندب ريغ ىلا ءىشلا فاضيو "للاسصف“ + عرعاش

 حال ءاقرفل :بكوك اانا * لاقو َكَفَرَط ٌدخ هبحاصل بَشَدَل قماح دحا

 لقو .علط اذا اهلََع ىف اعدل اهيلا ٌبكولتا فاضا * ةركسب

 « اَعَمْجَأ كئانا اذ ىَتَع َىنْعْنَل * َةَفْلَح هللب لق ىَّدَق لق اذا #*

 قم وبأ 'ىخلاو :ل سلف . + ىّبللا قاسل ونهو 8 ىف هل 'هذسبالمل

 دحأو 2 وأ نبع ىلع نيقلعملا ىيبفالا ٌلخأت هسفن ىلا ءىشلا ةفاضأ

 فيصتف نعرشاظتو 'عئملاو سبحلاو هللا دبع ىاو ديرو دّسألاو تّيلاك

 كل ل مؤقلا عيبج كلوق وح .اماف ةلاحالا نم ناكمب كاذف رخآلا ىلا اهدحا

 فانضأ زوجا و لفشل كتف + كلذ نم نبلكا ضنا 2دشْلا 0 ماردلا
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 «. .اهاري ال ةةماقملا ىلا تيقف .» .اًرَش ناك كيأو ام ىيأف

 لج عا كالرعج اجاوب يمال :دحارلا اذا حفيضاة وتلا كل

 ىرج ثيح الا تروم يابو تبرض ايا لوقت الو .لاجر ىلو نيلجر ىو
 ىتسحلا هاهسألا هلف اوهذَت اَم اَيأ ىلاعت هلوقك هنم ضعب وه ام ْمكذ

 < ءادنلا ىف هتفص نيبو هنيب مكقملا طيسوت اهنم اوضوع ةفاضالا هباجيتسالو

 ىف وع ام وأ ىنثمو ةفرعم نوكي نا الك هيلا فاضي ام فقحو لبيسف

 ظ لوقا شلل لا

 +. انالك .هاقْلّيَس خأ ملعيو . * .اًبقوو. ىملعي هللا نلق_

 هلوقو

 3 لبقو هجو كلذ الكو 2 ىَنَم رشللو :ريكلل .ن نأ 2

 درع ديز الك كلوقك معشلا ىف نر توك َكِلَذ نيب 2 هريظنو

 الك ىءاجت لوقت, ىحرو اصع ىرجن ىرجج نأ رهاظلا لا فيضا اذا هيكحو

 نأ. يضملا ىلا: :فيضأ اذاو .نيلجرلا 1 تررمو .نيلجرلا الك .كيارو.,نيلجولا

 ىف رفلالا ىلع .ةو هرخآ رقي نم بتعلا ذو ركن ام ىلع ىنتملا 0 ىَرَجي

 ىأ هيلا فاضي: ام جن ىلا فاضي 'ليضفتلا ُلَعْقَأ لدي < نيهجولا

 ٌلضفأ امتو لصو لضفأ وهم لوقتو مولا لضفاو نيلجرلا لضفا وه لوفت

 اولضف اذا لاجرلا ىلع لضفلا تابثا اذه ىف ىنعملاو لاجر لضفا مثو نيَلَجر

 هز :تاري خا اهدحتا ..نابتعم. هلو“ ةعايج .ةعامجو .نينتا_ نيتاورل الا

 تحوي نا : ىاثلاو فاكوش اهيف' مو وه علا ةليصقل :ىادمتلا كنايسلا كدا

 دوج نلت جيلا فاضملا ىلع ليضفتلل ال. فاضي رق .انالطا اهيف ةدايزلا هل. اقلطم

 مَشألاو صقانلا كلوق وحي .كلذو هيف :ليضفت الام فاضي امك صيضصختلا



 1 رول

 ىبراضلاو كنابراضلاو كبراضلا اولاقف اًعَبَت .هل هيف دجوي ال ام اولعج لصتملا

 لاق. ىبراضلاو ئتراضلاو .كوبراضلاو :كابراضلاو كبراض .اولاق افك ىتابراضلاو

 ناسح ف نهج نبع

 * ..ميهت,لالضلا. ف .تنا. امنا. *« " ىلّتم ةبسكأل ىبئاشلا اه

 لسسف .. هيلع لعي ال ام * هّنولعافلاو ميلا نورمالا مه * .هلوقو

 ىف تلقت ةامما الا ب ةفايقازعتلا فقيضأ امر دف فزعتي ةقرع ل مدا,لكو

 ا ب رح مدن اللا توج تاركن ىف اهماهبأ

 بر اهيلع لبخدو كيبدشو كلثمو كريغ لجرب ثررم ليقف و اهب تفصو

 ةرياغمب فاضملا مهش. اذا الا مهَللا *« ةريوَغ ءاسنلا ىف كلثم بر اي * .لاق

 لتسبفف ... « هتلّئانم وأ ْميْيَلَع بوُسْعَمْلا ٍرْيَغ ىلاعت هلوقك هيلا فاضملا

 اهبل ةمزال ميغو  ةفاضالل ةمزال نييرض ىلع ةيونعم ةفاضا ةفاضملا .ءاممالاو

 ماخقو مامأو تكتو قوق وم .فورظلاف فورظ ريغو فورط نيبرض : ىلع ةمزاللاف

 ظسوو نيو. .ىدلو .ندلو .تنعو ةّدحو., ءاذجو هاو ءاقلتو ءاروو َفلَخِو
2 

 باتو ادق دكليق كيتو ٍرِمَغو هبشو ٍلثم وحك فورظلا ديب 3ع ع ىوسو

 اكو: تالوأوب ولوأو د عومكتو ءانقمو هثنومو وذو الكو لو نضععبو ىو نسيقو

 لاح قل: فاضي . امرء اهربقو : شرقو رادو بنوك وح ةمزاللا .ميقو "بسحو. لظقو
 7 6 5 - 52 ١

 ل تنييصار ذاب بعام ينحل لل تفاضل ا ىأو : نر كتف يضر لابح هوو

 كارا ٠1 زتمداوا اييثاوا كيبنع لاجيلا ىاو نلجرلا يأ كلوفك ةفرعلا

 هللا .هازحاف ارش ”نراك.ككيأو ىيا مهلوق اًمأو مركز تبقل ىيذاللا صار موصل

 ير راطنباب صحا كيبزو ىنيب وهو كنموا ىتم .بذاعلا :هللا ىَرخَأ كلوقكف
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 كيوب تروم كلوق وح يف هانعم وأ مل فرح وجو ْرث ناك امك. ىئصنقللا ميغ

 ىلا مسالا ةفاضاو للسقف . + ةّضف اخو نير مالغو رادلا قف كِيْرو

 دا ورم راد كلوقك افيرعت دافأ ام ةيونعملاف نفوذ ذاييوناعم نيبرض ىلع مسالا

 ماللا ىتعمب نوكت نأ نم ماعلا رمال ىف ولخت الو لجر مالغ كلوقك اصيضخت

 اخ كلوقك نم ضعوا هوغو هنيسو باو ةونبأو هضرأو كي ز لام كتنوقكح

 كلوقك اهلوعقم ىلا ةفصلا قاضت. نا ةيظفللاو ياس ضان 7 2 ةضف

 اهلعاف ىلا .وأ اًسرف بكارو ادي براض ىتعب - بكارو ديز برانض وه

 نسح ىتعع اشولا ةلئاج كنعو رادلا روعمو هجولا ْنَسَح دنيز كلوقك

 امك ىنعماو ظفللا ىف افيفخا الا نيغن الو اهحاشو لئاجو هراذ ةرومجمو ههجو

 فصو امك ةئاضم ةفصلا هذهب ةركنلا فصو ننال ءاوتسالو .ةفاضالا لبق وه

 + هيخا براض لجربو هجولا نَّسَح لجرب ثررم كلوق ىف ةلوصفم اهب

 امو :فيرعتلا نم فاصملا اهل درج نا ةيونعملا ةفاضالا ةيضق :لسف

 انباحصا دنع لوعمبف تارَدلا ةسمخلو باوثألا ةئلثلا مهلوق نم نويفوللا هلبقت

 *« رابشألا سمح َكرْذأو اًهَسِف *« قَدْزَرَقلا لق ءاحصفلا لاجتساو سايقلا' نع

 ديوب ثررم ةّيظفللا ىف لوقتو *  عقالبلا رابحلاو ىاثألا تلق« ٠ ةّمولا وذ :لاقو

 لاق .سيز وبراضلا“ #و ديز ابراضلا اهو حاشولا لال دنيبو هجولا نسا

 ةفخ هيف كيفث ال كال دير براضلا لوقت الو ةولصلا ئميقملاو ىلاعت هللا

 لجرلا براضلا اماو ءارقلا هزاجا. دقو عومجملاو ىنتملا ىف اهتذنا امك ةفاضالب

 الصتم :[ًريمض هيلا فاضملا ناك !ذاو: :لسسسف © هجولا ىسعلاب هبلتتف

 نال خفاضالا عك 9 اعرششت 2اس همز |نبخلاو مدع امنو موقت وشره ام .ءاج

 ميمصلا نيبو هنيب اوعمجج نأ نونلا وا نيونتلا هيف دّجوي اميف أوضفر امل



 مس

 املا كوك الكدالا كلوت ليغ 0 لا عراف وعتا_ناوب ع رشأ الو

 ل لاقو ىوسف الو تفر الق ىلاعت' هللا لق ررك اذا هعفر زوجو لبسف

 عفرلا بجو ةفرعم وأ ال. نيبو هنيب الوصفم ءاج ناف :لخ الو هيف عب

 كلود. ال هيا 0 الو اهيف 85 الو ا الو صو اهيف ال كلوقك رميركتلاو

 هوقو اذك َلعفت نا كل ىغبني ال َعضوم عوضوم مالك اذك ٌلعفت نأ

 الإ ءىجج ال فيعض 5 اهغرجر, .انيلا:الونا #4 هلوقو « عقل ال كتويح *

 د ا دبا فل جار دال: لاقي ناب عسا فا داميلا ناح# فول رعشلا ف

 اميكتفن نا هجوأ ةتس هللاب الا دك 1110 ال ىو ليستمر راسل

 ئتعمج ال نا ىلع: لوالا عفوت ناو. امهعفوتا نآو. . هعفرت ناو ىناثلا! بصنت.ناو

 ءاذه سكعت ناو. ىناثلا جتفتو سابعلا ىبا بهذم ىلع وأ سيل

 اال د ا ةكبلعال سارت ل لملا فنحن نون: متيتس

 ىتايي اضاو 1 ه1 سيييسلم نينو لو امر دك

 فيك ىرد 0 الا | مَشَب نها 0 ءادتبالا ىلع ايدعب ام نوعفريف مين

 اه لبقف للعلا لطب مبخل مَّدَقَت وا الاب ٌىفنلا ضقتنا !ذاذ .فحكصسملا ىف

 كنم لكضفأ الو كير فلطنم امو كنم صفا الا لجر الو فلطنم الا كير

 ابنا فلطنم كيز ام كلوق و ربخل ىف ءابلا لوخدو ل يعن ءّلجب

 انزيرز لكي شف < فلطنم كير لوقت ال كتال راجتا لها ةغل ىلع جي

 نوكي نأ الا اوبا عنكلو اهنيعب سيلب ةيبشما 2 ئاتلاب, اهنيعمكير ىلا

 نيح نيل سيل ىل.صاَنم :نيح َتاَلَو ىلاعت هللا لاق انيح اهب بوصنملا

 ةيضنقلا . ىو ةفاضالاب الإ ارورجج“ مسالا نوكي ال ..تارورجملا مكذ .. سانم
 انه ٌلماعلاو بصنلاو عفرات ناتيضنقما اه ةّيلوعفملاو ةيلعافلا نأ ابك رجل



 مهم

 0 دالبلاب 5206 الو ندحكت 4 ٍبيَِبُْح ىبأ كنع تاجا 5 8

 ال“ ماو -ميكننلا ميدقت ىلعف :اهل نسح ابا الو زايضقو ملك ةرطب: ال. مهّلوفو

 نيراهت لق كل َبَأ ال لوقتو لصف ع دير لم ال لقف دبر ايس
 د دن

 لا“ ميك ولا سيق اووختافا !ذا“: م“ كونس ىلا بأ ال مالتشألا قا“ «

 ىرصاف الو كل ٌىَمالغ الو كل اَبآ ال لوف اماو "كل َنيِرصان الون كل نيمالغ الو

 ىلا هيف هدصقو  ةوذغ نحَلو ريكاذتلاو ممالملاب نوذشلا ىف“ هبشف كتل

 ةفيصلا ماللا تيحقأ امّثاو كلذل نونلا قذحو :فلالا ثابثاو ةفاضالا

 قريخ الو اهيلع ىيقر الو'اهيف ابا ال نولوقي ال مارت الأ ةفاضالل ادّيكوت

 ىكقو“ لاصفنالا ةروص نم اهب ريظي اب ريكنتلا ىف ىفنملا فح نم ءاضقو اهنم

 * -ىدع ميت ميت اب * ىف ىاثلا ميتب ةدكومو ةدبوم اهنا ىقف:تهبش

 كلت فو برعم هذه ى هنا َنوألا ىف هنيبو ةغللا هذه ىف ّىفنملا نيب :قّرفلاو
 كفو عقم كل ءاهتق تلالؤ كل اهيا نيدو 9ك دفع كالضتلا 10

 ل كل 'نيقيرط نيمالغ ال تلق اذاو سنوي اهزاجاو هيوبيس كنع ثابثالاو

 ةفط ىو ”لسصف ١ + فوصولاو ةفصلا ىف نونلا تابثا نم نب نكب
 اهيفق فيرط ّلجر ال هكلوقك فلا ىلع هعم ىتبت نا اهدحا  ناهجو .درغلا

 وأ اهيف' اقيرظ ّلجر ال. كلوقك هلحن وا هظفل ىلع ةلومحم َبّرعت -نا ىاتلاو

 بارعالا الإ اهيبلع ةدئازلا ةفصلا ىف سيلو تبرعا امهنيب تلصف ناف. فيرط

 اًدراب :ءام“ءام ال كلوق كلذو ءانبلاو بارغالا ىاثلا يفناجن ىغنملا تررك ناف

 ىف الإ ةفصلا مكح فوظعملا مكحو .للسساصف 4 نون رف تش نأو

 كاذ ناك نأ ىل 0 3 لاقو * هنباو :َناورم لم اًنْيَأ». بأ»:ال.- < ا لاف»ءاشبلا
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 أو مجد ارجْنَخ نا هب َلَنَق ام لوماعمرةزلاو ءسقنما ارق نو مخ اريخ نأ

 ف مش .ةوارجم 7 تاك نوي ري وأو أو ا ل تاك نأ ىأ هقعبامق افيس

 عانمو رخال نياخأانعق عفرلاو اريبخ . ناك اريخع ناك ع نأ ىأ اههبصني.-.نم عانمو

 مجنخ هب لتقي ىذلاف مجانخ معم ناك نأ ىأ عفاولا مضيو امهعفري: نم

 ماعط الأ هنمو -« .ابْذَك ناو 0 كلذ ليق نق *« رذنلا نب 'ئبنلا لاق
١ 2 

 راف م نوكي ولو ىتعمب هتاعفر تسل تأو أ أرامح ولو بادب ىنتيأو رمش ولو

 تنك نأل/ىعلاو :تقلطنا اقلطنم .تنا اّمأ ؛ةنمو“.اعبصا ولو ملا عقذاو

 ةشارخ اَبأ '<--يلَّذَهلا لوق:ةنمو ؛مضملا لعفلا نم. ةضوعم ةديؤم امو اقلطنم
 تا

 هلوق وزو ٍرَقَت اذ تنا امأ

 #2 رد امو قات ام ُاَلْعَي هللا # الحترم تا امأو تيقأ اما 2#

 امك ه سف كسل يفنل ملا الب بونصنلا ارا ! تبا اشلا خافو لوالا سكب

 فمما ناكملقلا كلذو تيل عقرو مسالا انهو: بصت :كيقخلف“3 ) ىلع ةلومح ثركذ

 هل. اعراضم وأ 0 قص ةحاضا دلو قل لكنا لجر الغ ل كلوقك افاضم

 راذلا» يل اهييو ازاص*الو: :كرفغ_ اوقلل اظفاحح. الوانه: رثاق هغم ةريخن “ال كلرقك

 نجر ال كلوقك عوفرم هربخو حوتفم وهف ادّرفم ناك !اذاذ كل اهرذ نيرشع الو

 ال .*. هلوق امو كريغ هلا الو تفتسملا لوقيو كنم ريخ قاحا الو .كنم ٌنصفأ

 ليلخل لق امك ٌةَلخ ىََأ الو لاق هناك لف رامضا ىلعف .« ٌةَلُخ الو مولا َبَسَن

 سنوي معرو الجر ىتورش الأ لاق هتك * اًرْيَخ هللا هارج اَلْجَر الآ *« هلوق ىف

 افطر ايوب ةلاقس ةركف- قوكي , ملا: دقيت + لأ كك طه, ةطلصم نونا

 ماو“ ال هيف لبعتا نأ هنكلا نيش“ بر ديف ليش "عا ادكلا نس عىتن "لك نأ

 ٌيدَسُألا ميبَولا نبا لوقو * ىطملل ةلبللا َمَكْيَع ال * رعاشلا ٌلوق



 مسوس

 هنا طلاق دي انعي ال ايش و30: ىضب اثير: نين لوعتو هظنلا) اع

 « : نضع اهل تبسي اَذَي الا.« :: نيب -مئسل, ىَيِببَل :قنبأ,.!د

 ناو. لبسسصف. 1+ ليغ ال. عفربلا اس آلا ءىشب ثيز امو

 رايتخا وهو اهدحا ناقيرط هيفف هنم ىنثتسملا ةفّص ىلع ىنتتسلا» تمدق

 ىلع هييدقت لونك نا ىلاقلاو لدبلا: ىلع مليح فصلا تركت انآ ةدويسلا

 كوبا الا ٌلحا ىناتا ام كلوق كلذو هّيصنتف فوصوملا ىلع ههدقت: ةلؤنم ةفصلا

 الاو كابا .الا لوقت وا ديز نم ٍريخ وربع الا نحب تورم 2لضو نحضر نون

 لاو ارم الا قير الا ىلا ام ىنثتتسملا ةينثت ىف لوقتو لسسصف . «.اويع

 هعفرت نأ ككل :سيلو رخآلا بصنتو هيلا تدنسا ىذلا عفرت 5 الا اديز

 نييوصنم- نحل .ارشي .الا ريع الا :ىلاتا ام لوقتتو ورح الا ةركرتت للوقت, اننا

 ايلف دحا نم رشب لادبا ىلع مشب الا لحا اربع الا ىاتا ام ميدقتلا نال

 هنم ميخ كير الا دحأب ثررم ام تلق اذو لسسصسف . م هتبصن هتمذق

 ةيطعم ظفللا ىف وُعَل لاو لحأل ٌةفص ٌةعقاو ٌةَينادتبا ةلمج الأ دعب ام ناك

 لصف م مهب تررم نم عيمج نم اريخ !ديز ةلعاج اهّقدنافا ىنعلل ىف
 ىنعملاو تلعف الا هللا كثادشن مالوق ىف ىنتتتسملا مسالا عقوم لعفلا مقوأ كيقو

 سابع نبأ ىنعو تللعف الا كيبلع قيمت ول نك كّلعف الا لينن رتل ب

 كيتاك تبرض امل يلع ثمزع مع ثيدح ىفو متسلج الا رصتلاو ءاويالاب
 كلذ, افيدفع نلمح تتسلل ,ليسيتبم 1س دول ا ا

 دبش: امل يىواوا موايس بيك تاي ميول وزر < ريغ سيلو الا سيل معلوف

 < لوعفملاو لعافلاب هيف َلِيَع ام هّبش ىّدعتملا لعفلاب نَيابلا ىف ماعلا

 علاصأب نويرجم سانلا علوق لتم ىف ناك ربخ ىف لماعلا مينو خد #
 سس 1



 إن

 "ادد عين جوجل ةززادبا يوي ايس الؤن نحر قطفلاب يآ لوقت همس
 ةملك لوخد لبق هبارعأ ىلع راج سماشلو: .بسنلا هيف ئور دقو. اعوفرمو

 كيوب .آلا ثررم امو: اًدبر الا تيار امو ٌقيِر الا ىقءاجن ام انكلذو  ءانثتسالا

 ةلْصق همي هب هْهَبَسو هّيَهجو دخل ىف ىناقلاو وال وه اهنم لوعفلاب هيلو
 ليس + ءددوزج  طّسوتب /ديف لنماعلا إل طعم“ لوعفللب ؛ٌصاخ هَبَش هل

 دنعو عطقنملاو بّجولا ىف هبصنت الا دعب عقاولا مسالا مكح ريغ مكحو

 ريغ هيف. لع امنا اولاقو بجوملا ريغ ىف بسنلاو. ّلدبلا هيف ويجأو .ميدقتنا

 ناضراقتي اًريغو. آلا نا ملعأو .لسسف < همايبال فرظلاب ههبَشل -ىذعتللا

 ام بارخأ .هّسَمَي افصو روكي نأ هلصا ىف ىف ٍريغل ىذلاف . امينم دحاو لكل ام

 يلج : نم .نيتيج نم اهيلع هتلالذو .ةلئامملا فالخو ةرياغلا ءانعمو هلبق

 :عزاك , كروؤس# نر: ىلا ادصاق كيز ميغ لجرب ثررم "لوقت: ةفصلا ةيج نمو تاذلا

 :ىوتسي الا لجو اون. هلوق ىفو ا ا ناسناب

 عفربلا هللا ليَبَس !ىف :نوُهماَجْمْلاَو ررضلآ وأ. مَع .نينموملا نم َنَوُدعاَقْلآ

 أ قع لخمللا ءةادثعتمالا# ل :ىلصيلاو: نايسومللا كفن د نوفعاقلل .ةفن

 .ةهلآ امهيف. ع ناك ىل ”ليونتلا قو. ةيفضولا ىف الا هيلع -لبخىو« لقو:- ءانئنسالا“ق

 2 5 ا اس 3 5 2

 00 نادقرفلا الآ كببأ ريعتل د هوخ هقراغم أ لكو 03

 ابك .دللا الا :امهيف 0 د اعبات, الأ 1 رجم هؤارجا ةروخجا الو

 لحال حلم تيياؤلامو ةللا..كابخا الإ ةدحل وه ةعابخم ام-ةلوفتو...لييمسفف

 ءزرخ هاو رانا لص دع لفيت لسع ةيرمح الاء بسيف اتيحال الوناحي



 لا

- 

 بّبصتلاب .ىرغلاو بيلحلاب سفنلا _فصو ٌلصالا كلذكو ..فك عضوم بايو

 ىسأر بيش لعتشاو هقرع ببصتو هسفن سباط لاقي: ناو لاعتنشالاب .بيشلاو

 ىلا ملصق .ةلازالا هذ ىف ٌببسلاو . لعافلا ىف فصو ةئقيقللم .ىخ.لاعفلا نال

 ىف ىتتتسملا.. ءانتنسالا ىلع بوصنمللا ..  كيكأنلاو. ةغّلابملا نم برص

 ام هجْوُأ ةئلث .للع زعوءادبا بوصنم اهذحإ ..باضأ :ةسيخ قع هبارعأ

 دعب الَخو ادعبو !ديز الا مموقلا نعاج كلذو بّجوم مالك نم الاب: ىنقتسا

 نربملا الو .هيوبيس ّلوقلا اذه دروي رو امبب ليقو الخ بج ةضعبو مالك:ّلك

 كلذو. نوكي الو سيل كلذكو الا سيل بسنللف الخ امو. دع امناماف

 الخ, امواطدير ادع اموناديزةالخؤ ةدير دعت واجي اضا وان لمرقلللا لعامل

 الو اديز سيلو *. لطاب هللا الَخ ام ءْىَش لك الأ * كيبل لاق ءاهيز

 ام كلوقك .ىتتسملا نم مق امو .اجولعاف ممم لاعفا هذعو اديز نؤكي

 كاف تحل نشل الا عاج

 #* بعشم قل َبْعْشَم الا امو ةعيش َنَمْحَأ لآ الا َىل او 0

 ةيزاجعا .ةغللا كو ارامج ال حا ىقءاج ام كلوقك اعطقنم ةوانثتتسا. ناك امو

 ام آلا داز ام عنوقو َّمِحَر نم لا هللأ أ نم ْموَيْلآ مص ال لجو زع هلوق هنمو

 مآ يدقنملا قم. لدوبلاو :كيصبلا ميفرؤباج ىاعلاو . مُصااَه الا َعَفَن امو صن

 اذا كلذكو. -كيز آلو ادير آلا دحا قعاجات ةةيرفكا بقلم ريغ مات مالك

 هولعف ام ىلاغت. هللا لاق :لدبلا رايتخالاو ازورج وأ ابوصنه. هنم !ىثتسملا ناك

 0000 1 ز ز ز] ز ز ]ز] ز ز ]| ز ز ]ز ]ة آلا لجو تع .هلوق امو ٌلييق ل

 ءاوسو ىوسو اًشاحو مع ىنتتسأ ام ومو ادبا 1 ثلاتلاو َكلْعَأب سلق

 لب ىنتتسا ام وهو : عفرلاو ملل .هيف واج عبارلاو اشاحب .ّبصنلا ريجج كربلاو
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 دزفم وا ةليج يف ماهبالا عقر وو ميسفتلاو نييبتلا هل .لاقيو زسيبمتلا

 05 بيضولا | سفا نيو ةجباطر ةلاثج "املا قده 1 نالطسس#" داخل قست متلو

 َلَعَْسآَو ليزنشلا ىو ءام.هانالا. ًالثماو 6 اراجا تْحَرْبأ :« و امّكَش ًاقفقو

 لاو هللا ونار نيك فرقا ل هلاقفر ةابويعا نمرالا هر وتابوش نسأل

 السع ءانالا المو ابوك نوتلقو. ابرد نورشعو ارب ناويفقو انمس :ناوّتُمو اانبز

 لوعفملاب زيمملا هَبَشو .اباحتن فك عضوم ءامسلا ىف امو ادب اهلْثم ةرمتلا.ىلعو

 نابراضو  أديز برانض ىو. أوم نيب بص ىف هعقومك ةلثمالا هذه ىف هعقوم نأ

 ؤيمملا بصتقني ال لصسف ع« اربع كيز برضو اديز .نؤبراضو اديز

 رونو نيوننلاب مامّتتلا لداؤلاف مزالو ٌلْئاَز نيبرض ىلع كلذو ةفاضالاو ا نونو

 ع نونب ممامتلا. مزاللاو يمس 00 تيز ٌلطر .ىدنع لوفن كال .ةينئتلا

 لانيسلس# 1:6 2رد/ وجع الواو لقم؛الو لسع لب ليتل ةفاضالاو

 ةحاسم وا ناونمك انزو وأ نازيفقك ليك ارادقم ناك اميف هرنكا درغملا زييقو

 اميف عقي دقو  اهلثمو هولمكك اسايقم وأ نورشعك اددع وا فك عضومك

 < ارضان .دنب كبسحو ؛اسراف هرّذ هلو الجر هحبوأ ميلوك وح اعايأ سيل

 نبي سابقلا وبا :قرقو فلما لع ىيملا رمدقت. هقولييس ' نبأ. هلو. :لادعبلصف

 كزاملا ىأر هنا معزو ناونم_انِمَس ل زج لو كير باط اسفن راجأت نّيعونلا

 قع نسف 2+ * بيت ىارشلاب اَسْفَن ناك امو ' * .معاشلا قوق :لشتأو

 اذا اعارف الآ اسهلصا نع ةلاوم هايشا اهرخآ نع تارينملا هذه نأ رملعآو

 ا نا لك ةيدانهو هنع ةيصتش قالا ةفصقف: ىعلل .للا ةيجل

 ظزمخلا لاقت كيبزو ءانالا الم, .لسغوأ, نووشع : مهاردو ناوفم ىمسو:لدظر جيو
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 فيك هونح انيب قلل وهو انورعم كيز وهو افولحع كوبا ليز كلوق .كلذو

 قو ١فح مالا ن 7-5 لجغبلا- نا خيبلاات فوزها بيو بتلا طوخ |١١

 بتل ري ا ىكلذكو ًقَدَصَم ٌفَحْلآ ومو ليزنتلا

 اداوج ابيركو اعاجش الَطَب نالف ءانأ.لوقتو اهل قيقحتو 'ةيدوبغلل ميرقت
 كربلا كيرا تلق ولو اهكلسفت قف كلا يببات قا امواج: مسقم كلثا اما ةتظكأل

 وا هنبثأ اهيف ٌلماعلاو ةقادّصلاو َىَبَعلا تدرا اذا لا َتْلَحأ كوخا.وا اقلطنم

 يما وكت خا لاول الو لاح عقتت كل دلو ليف سعفا وبس 7

 امو ى.ىلا دوف هقملكا مهلوق نم دش ام الا واولاف ةيمسا تناك ناق“ .ٌةيلغف وأ

 ةرقتسم هانعيف ينو ةبج ةيلع هتيقل اماو : ةرذتلا ىف هيلع. شعب نأ قع

 واءاءراضم اهلعف. نوكي نا نم لح ره ةيلعف تناك ناو. ىتو بج ةيلع

 واو ٍريغب "ثبتللاف اًيفنم وأ انتم نوكي نأ نم لخج. رف اعراضم ناك ناف .ايضانم

 وأ ةرهاط لَك نم:ذعم كب الو..ئضاملا ف كلذكو -نارمالا ىفنملا ىف :ءاج.سقو

 لال ىذ ىلا .عجارلا .ىع: هلل هذه ءالخا روحو. لسسن ١ + .ةرثقم

 ثيزو كنينا لوقت .هنيبو لاك. نيب هّبَشلا داقعنال فرظلا رج اهل. ءارجا

 + « اهتانكو ىف ريطلاو ىدتغأ دقو * لاق .مداق َشّيِلْلِو كتيقلو مق

 يدهم ادشار , لخترملل 52- ممصضم لماعب 0 باصتنأ_نمو قاس يصف

 اةنردقل نأو تعج :يا..اروزبم أر 29100 مداقللو ٌبَعُذا رامضاب انآعم , يحطم

 رمال “ضعت نم :تيار !ذإو. لاق رامضاب اقذاصأ .تلق :اثيدح تكدخ»وأ .ارعش

 !دغاصف رحب هنأ طنمو». اضوعتمد هنم اند نيا هنعي 0 نعل اضرعتم كنق

 5و 262 هه

 5 ىبرداق ايعبمك ىلا نيرداق اهل ىلاعن .هلوذ :هنمو لوك 5507 , كفاك ىرخأ
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 نم ةهبشو لعف اما اهيف لماعلاو :لكلصف م اردخنمو اديعصم هتيقلو

 ىثأش امو :اقلطنم وربع !ذهو انميقم ليز .اهيف كلوقك لف ئتعم.وا تافصلا

 ةركذتلا نع مهلا امقو اش ىلعب اذه ليزنتلا ىفو افقاو كل. امو. .امئاق

 لوالف .'لعقلا ىتعم نم :ٌنهيف امل اضيإ اهتبصني ّنأكو َّلَعَلو َتّيَلَو َنيِضِْعُم

 ١ اعلام نمش ام قع الا ىاثلا اهيفي لعي الو ارخانمو .امذقتم اهيف-لعب

 ققو , لسشسصضقف: < رورجلا نم الاخ بكارلا َلَعْبَج' نا ديزب ابكار تروم

 الو + ' هلوق ىو امداق مق مهلوق ىف اردصم ةفصبا عقت ابك الاج ردصملا .عقي

 احافكو .انايعو ةعاجن هتيقلو اربص هنلنق كبلذو .* مالك 3 ْق نم اًجراخ

 اروبصم ىلا اعبس: دنع تذخاو ايّشَمو اودَعو اضكر ةتيتاو ةهئاشم هتملكو
 هع. د

 ةلجي اناتا ركن سايقب هيوبيس دنع سيلو . ىقئاوبلا كلذكو انياعمو امجافمو

 اليخ ييألاو: الك به. ع لعفلا .هيلحا قكدام/لكا ذبل أ ةراجلو ا ةنعرشو

 ابطر هنم ُبَيْطَأ ارُسب اذه لوقت بابلا اذه ىف امهتلونمب ردصم او ةفصلا

 ءاشلا .تعبو ديب. ادي هعيابو ىف ىلا الف هنملكو نّيعاصو نيويفق بلا ءاجنو
 00 اكل ورب انيكج لك هيدسمح +, ع ايايداباب هباسح هل تفيبو اهردو اش

 عاضيصقب عاق: اواجو. هَدْحَو هب ثررمو * كزرعلا اهَلَسرَأ + .اماو. ةفرعم لام

 ال.ام عضوم ىف اهعْضَو ةين.ىلع اهب ملكت دق رداصف كتقاطو كيج هتلعفو

 ةيطاقو !درفنمو ' ةكرتعم ىنعو امافش عضوم ىف ىلأ ةاف عضو امك هيف فيرعن

 ءاملا مهب ترم مهلوق رداصملا هذه. وُذَح اهب وذل ءامسالا نمو .!دعاجو

 اًشحوم َةْزَعِل :* هلوقك هيلع ثمَدق اذا الا عبق: لالا ىاذ ميكتقو.!تيفغلا

 ةليج:رثأ ىلع ءىجت ىلا ىف ةدكوملا لاذلو ليس مفر ل اق ميدَق ْلََط

 هلع كشلا ,لغتو «ادوم .ميرقتو اهربخ .ىيكوتل_ امهلَّنَسَع اليها نف اهُدَقَع



 ب

 بسنلاو .هقرست ٍربلاو سيق نأش امو همتشي هيخاو هللا سبع راش ام. كلوقك

 عضوا لينا -تفيكو . هللا ,كبعو ءنسذا ام كلوق ىف ةاقاو ”.ليسسنلةنف ..ل ءاوقانج

 ٌئسيقلا. اف * لاقو * رُكقلاو كيبأ َبْيَو تمنأ ام .*..لاق .عفرلاف نيرّتلا نم

 كنا تنك.ام ليوأت ىلع هنوبصني برعلا نم.سان دنع الا راخضفلاو َكَدْعَب

 تنك نال ةيوبيس لاق كيرث نم ةعصقو تنا نوكل' فيكو هألا»قبغو

 « فّلْتَم .ىف رْيَسلاَو انا اف * هنمو ليلق وهو اريثك انهع.ناعقت نوكقو
 < عاملا ىلع روصقم :نيركبألا دنعو مهضعب لنغ سابق بانبلا :اذقو

 كلوق كلذو ممل باوج وهو لعفلا ىلع مادقالا هلع وم هسسل لوعفلا

 بل نع ثدعقو هل اًبيدأت هنيرضو نالف راخذاو مشلا ةناخت .!ذك :سلعف

 لس صفا + كْوَمْلآ َرْذَخ ليزنتلا قو“ اذك نجا لدي كلفت اهيل

 ىف هل انراقمو لّدعلا لعفلا لعافل العفو اردصم ّنوكي نا طارش اثعلث ةيفو

 كماركالو نبللاو نمسلل كنج كلوقك . ماللاف .اهنم ىث سقف ناف. دوجولا

 ةفرعم نوكيو. ليستمف < نم !ديز كتيصاخملا مويلا تجنخو ماولا

 هلوق ىف ٍباَجَحلا -اًمِهَعَمَج ,بقو ةوكنو

 ««. روبهلا لوهَت نم َلْوِهلاَو * روبخل ّلَحَرو ةفاخت * روهيج رقاع ّلُك بكري *

 وقار بيرن دج هاب يت اوس يسجل ا لانها

 ابييَأ نم الح هلاعجت' امئاظ !ديز تبرض. كلوق كلذو لوعفملا وأ لضافلا مي

 نيبكار .هتيقل كلوقك .فيرفتلاو علل ىلع ةبرض امينم نوكت دقو ' تش

 ةرتنع لاق

 - الا طز هما نمد نع 9 52 6 9 هنا (ن - 0 ع 52-0 -
 م . .. هاا 0 . 00 0 .ءءعأءع 55

 # ران سنو نكيبنبلا فناور * افجرت نيدرف ىفغلت ايي 0



 لا

 قو :لسنلضف ٠ تاقيدحو اهدقو اليلقو .اريتكو النيوط هيلع ميس لوقت
 مجانلا ىوفخو بانل مَدَقَم كلذ ناك لاقيف مالللا ةعّسل اًنيح ردصللا لعجب

 يروزج م هب رظننأو نيتكبورت هيلع ريش هو رصعلا ةولصو الف ةفالخو

 نأ نع فوظلاب بهذي دقو .لسصف..:+ وحن راب ىلاعت هلوقو

 ةقرس ىذلا لاقيف هب .لوعفملا .ىرج  كلذل .ىرجيف .اءاسنا ىف ىنعم .هيف ردقي

 اب *. كلوقك هيلا فاضيو #* اًرماعو اًميَلَس هانْديَش موو *. لاقو ةعمدل موي

 عاستالا .الولو : راَهَملآَو ليلا مكَم لب ىلاعت هلوقو *-.رادنا َلْعَأ ةليللا قراس

 كلوقك .ممصم لماعب بّصنيو لسسف .. هيف اندهشو:هيف ثرس.ليقل

 مويلا ئاسأ *.. ناسلا لّثَملا ىفو ةعمل موي ترس ىتم كل لوقي نم باوج ىف

 ل ذستيح هنامز .مداقت دق ارما كذ ىَمل مهلوق هنمو '* : مهلا .لاز ىقو

 ابك ريسفتلا ةطيرش .ىلع .هلم» ممصيو- آلا: عممآو فئنيخ كلذ ناك ىل

 هللا كبع هيف فلطني ةعلل مويأ و هيف ثرس ّمويلا لوقت: هب :لوعفملا ىف عنص

 بوضنملا وه ةسْسَعَم لوغفملا 2< ةعل+ل موي فلطنيأو مويلا ثرس اًرّدقم

 كلوق ونحن .العف رمالللا نمضَت اذا بصتني امثاو عم ىتعمب ةنئاذلا واولا دعب

 باتالا تايبا نمو .َليتلاو-يسُأ تلو .امو كاباو .تعنض .ام

 ام كلوق ون هانعمب وه ام وا .مكءاكرشو مكرمأ  اوعبجأت لجو رع هلوق هنمو

 ىبسح كلذكو.سبالث امو عنضت ام, ىعملا نال اريعو كْنَأَش امو:1ديزو كن

 ددلتلاو كل انه « لا: كفك ىنعم اهنال هلثم كيكو كّطقو .مهرد اديزو

 لس صف.١ عع 000 دع . لاقو بع دج لوح

 01 1 ا مالا تطيب اذان يحلل نم هنت نينعلا قبلا



 مه

 ىلع دللا دارج الكف ' « دوسألا وبا لق شِيِعلا هيلع هللا مآ اديزو هَبْنَذ هل

 ةلجلل عفت. .مزاللاو هدو هدانا ارسطو يلا « لفق“ابب

 نأ رج ال *. لاق 'هيرضت درت اديز نأ كلوقك لعفلا الا هيلي. ال فرج دعب

 الو لعفلا نيلطي نهتال نإ .ةلونمب .اموّلو لولو الأ. القو .« هنكتلفأ :اسفنم

 كلذ ىف هو. ريثك هب .لوعفملا فذخو .:لسسبقف ١ <ءافمالا اهلاعبر ًأدتنن

 لعب ,نا: ىناثلاو  اريدقتو :ىنعم داريو اظفل فذ نا. اهدحاا.نيبعون؛ ىلع

 ابك ةيذعتلا ميغ لاعفالا سنج نم هلعف ناك اًيسنم ايسن ىذخل دعب

 ظسبي هللا :للاعت:هلوق . لوالا :ىف +هب لوعفملل لعفلا هاني دنع :ٌلعافلا -نسني

 ال هذال محْر نم آلا هللآ رمأ نم. موُمْلأ مص الا هلوقو رذقيو داَشي نمل قول

 ىلاغت .ةلوق : .ىرش ام ٌلثم :هنلص .نم هيلا عجن نأ نم :نوصولب لاهل اي

 ُتَلِمَع اَمَوٌمِييِدْيَأ ُهَنَلَِع اَمَو ىلاعت هلوق ئرقو ناَطْيَشلآ هطبختي ىذلا

 ةمرلا - ىذ.لوقو : يراني

 »* 'ىلصتا اهبيقارع ىف رجب فيلا ىلإ :* .اهعورتض ىو عيا واكتم نأو 5

 تقومو ميم 01 010 اهالكو ناكلاو نامزلا َمَط وه استيل لوعفما

 تايللو قمل نيل وج مهبملاف نيش ال اقمظ ليتسمو اقرظو' اهنا لتسمو

 ام :افرظو ؛اهسأ لتسلم او .:راحلاو -ىوسلاو :ةليبلاو ارمويلا وجن»تيقوملاو :.كسلا

 . وح .بضنلا مول ام ميغ ال انرظ ليتسلاو - لماوغلا : هيلع :بقتعت .نا راج

 ًءاسمو ةمتعو ةيشعو ءاشعو كو اًريخ“و كو. ةركبو ةرم تاذ .انرس كلوقا

 اهءاسمو كتليل .ةمتاعو هءاشعو هتيشعو هكموي ىكضو هنيعب ارت“ تدرا .اذأ
 ه2 5, 7-2 0-0 : 3 - يا 97 3 د

 هدف ك6 . 000 2 59 . 32
 نابحالا دعرح خيفرظنا مرزلب نأ خمبع رادخ“ ايمو ءاونسو وسو نكندنع هلثمو
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 لو

 كتلغج رامضإب هّمالغ تيار 0 هاخأ يي العوامي دا !كيز :عنمو

 5 تناك 5

 تفطعت نأ اهدحا نيعضوم ىف رانخاللاف .امزالو ارانخ بصنلا .ئرت كذأ. م

 كثيارو ةقيقل هللا دبع ىاح.موقلا تيقل.كلوقك ةيلعف ةليج .ىلع ,ةللل هذه

 نيملاطلاو هتنحر ىف هاَشَي . نم لخدي .ليزنتلا .ىفو .هب: تروم !هيزو هللا تبع
 00 مرت ماس“ مطااتا نسال ت2 2 هج 2 لا 03 ا

 اذا امافذ“ خلالضلا .مييلع فح اقيرفو ىدع .اقيرف هلقمو اميلأ اباذع مهل دعا

 ند ةبصنو ورع عفر: نيب ٌلضافتلا َبِقَذ هب تررم اريعو هابأ تيل كيز كيلق

 ءادتبالا ىلا: مالللا فرضي: ام. واولا دعب -ضرتعا .ناف ,نييهجو تاذ:وألا ةلجإ

 فرخ كعب د حرا: هكللذو 0 لعفلاب وه .اعقوم عفت نا ىلاثلاو .بصنلاب

 لكأ .ناوضّنآو ليز هب برص طوسلإ هلثمو هتبرض هللا َنّبَحَأ .كلوقك .ماهفتنالا

 الحل اهيرأو هيلع ماك كفا !هنيرأو طيلعن سوي بنا“ !هبزأو ملل هليلغ

 نسبنالم.ىختألا: دوال هيك الجر تبر ني هاخاو : اربع: تبر. !كيزأ نمو هاب

 عفت نأو عفرلا الا نييلخ .ةب بعُذ كيزأ كل ناذ ةفصلا وأ فطعلاب والاب

 همركأف هلكت اديز ثيحو همك هاقلت هللا كبع اذأ كلوقك و أذا كعب

 ميِرَج لاقو هقيرض !ديز ام كلوقك ىغتلا فرح دعبو

 مل, يبدل مكتحتا (انإبا!دَج الوتمدع متل هب َتْرَحَ اًبَسَحِ الف.

 ال: ارشبو هبا. برضأ !دلاخو هبرضأ !ذيز كلوقكا' ئبهنلاو رمالا ىف .عقت ناو

 هلئقات 1سيز“ اَمأ هلقمو وربع هابا لتاقيل  أوشدو د هبرضيل !ديزو هاخا مشت

 رفغأتا نير .مميللا لوقت ئيقنلاو مالا ةلونعب ءاعدلاو دابا :متشت .الف !دلاخ اماو
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 هرامضا ”مزاللاب بوصنملا نمو. لسصسف.' < اودجتا اني الأ :لايزنتلا فو

 نأ قسالاو ىسالل ضعت نأ كسفن فا ىل ّدسالاو كايا ريذحتلا ف كلوق

 ىاياو مّشلاو يايا لاقيو فيسلاو كَسأر زامو طئاخلو كَسأر هوك ككلهي

 نع ىنخأو :ىاع مشلا وأ مشلا نع ىنحأ ىا.َبنرالا مكذحا فذ نآو

 ئهنلا ئعملاو: قدقاشمو .قرضح نع اهقذح تو بنرالا فذح ةدقاشم

 هسفنو ًارماو مدل عم كثأش كيلع ىا دلو كتان هنمو بنرالا فذخح نع

 ىا كريذع هنمو ليللا لبق ردا ىل لننلاو ا كلشأر و فعن عم دع3 أ

 مهلوقو كتاعز مَهْوَنَأ الو ىا كتاّعَر الو اذه هنمو :كرذاع وا .كرذغ' مضحأ

 الو :عىش لك تي ئا مح ةيينانث.الو.عئش لكو ىطُأ ىلا اوتو ابييلح

 هنا مملع هننا لاق امل هذال !دصا ارم هَنَنا مالوق هنمو ارح ةمينش ٌبكتنون

 نؤلوقيو . ْمُكَل اريح :اَُهَتْنا .ىاعت دللا .لاق. .هنه ّىهنملا:فلاخ::رما ؛كخ لوين

 وأ انير ركذنت ىا !ديز نا نم هنمو كل. َعَسْوُأ كءاروو كل اريخ..كبستح

 العا تيتاو اقيض ال ابحر تبصا ىا الْبَسو الْغأو ابحرم هنمو .اهنزأ اركاذ

 راهنلا لاو ليللا ّلهأت ىنتأت ناو .انوح ال دالبلا نم الهس َتمْطوو َبناجأ ال

 ّتسالا لسالا .نولوقيو. لبصف . + راهنلاو :ليللاب .كل العا. قأت كتاف ا

 ىبضلا ءاطياو ىادتملا راددلو .تسالا هورّذح اذا :ىصلا ىدصلاو رادتمل رادنلو

 مل ىتث 1ذا ؛ذهو هّلَخ ىلإ تيرطلا فيرطلاو هْمَوْلا ىا كاخا كاخأ هنمو

 ام هرامضا مزاللاب بوصنملا نمو .-لسسف. مليا درفأ ناو هلما رامضا

 تيبرنض نتيلق كاك هتبرض اديز كلوق ىف ميسفنلا ةطيرش قاع ميخإ هلماج“: راضأ

 ةمرلا وذ .لق دريسفتب ءانغتسا هزربث ال كنا الا هةبرض :!كييو
 د

 « رزاج كيلصو نيب ٍساَقِب "اقف .* هدب الالب سوما نأ .نبآ“اذا
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 # ىلاعسلا لم .َعيضارم اًنعشو 4 ٍلطح .ةوسن ىلا ىوأيو #

 لتبيلسصق. 1:6 محنرشلاو .مكشلاو يجمل [لغ بضخ ميه ناقي:لئذلا :!فاقو

 هلو ءادنلا ريغ ىف مّحرف عاشلا طضا.اذا الا ميخرئلا .ءادنلا صئاصخ نمو

ل 0 يناثلا انيلغ 19 ناياوكباامو 2 اهأدحا 1
 ةتلاغلاو وف

 كرما 1 هيف ةتلتلا لع ةدايزلاو ةيبلعلا نراف تيييقاقة مات هرشحأ ىف ناك ام

 انش ايؤ' ئلقأ بخ ايو ىركنتست ال ىئراجنايو“لذاع اي .-نولوقي

 رخآآ ىف“ فذخ ميخرتلاو فاوَشلا نف ارك موطأ خاص اي علوق .اماو: ىنجِرأ

 وهو ريدقتلا ىف تبائلاك فوذحلا َنوكي نا اما. رق طابتعالا ليبس ىلع .مسالا

 ءاهشالا ارئاس دي لماعي_امن لَماعيف ١ مسأرب :رمسا .ذثاك . نقب اما َلَعججا وا ربتثلا

 ىلعو .نونبب ىمسملا ىف ومب ايو ومَت ايون قره ايو راح اي لوالا .نإغ .لاقيف

 نوكي»نأ نم. مخيملا ولخ.الو - ىبااانيو مق ايو نزعها ايو راح ايا قاغلا

 فرح هنم َفَدْحُيا نا اهدحا نيهجو ىلع ىهف .ادرغم ناك ناف ابكرم وا ادرفم

 ناتدايز .امأ نيعون ىلع اهو نافرح هنم فّدحب نا ىناثلاو .تركذ امك. دجاو

 اًماو. يفئداظو . نامتعو :ناورمو ءامسأ زاجعأ :ى. نيتللك. ةدحاو .ةدايز 'مككج ف

 ابكرم ناك نآأو نييكسمو رامعو روصنم لثم ىف كلذو هلبق ةَدَمو مباح فرح

 00 لو از وات اهب فخلال الدش لاقل لتصل حافل

 قوبو ار طبات وحك امأو رشع ةسمخإ ملا هيوبيسو ةيورعو مصل اك تح

 ديول سوب ايي .لاقيف ىدانملا فّدحُت دقو .لسسمف ...+ مخرب الف .ةرخأ

 باتللا تايبأ نمو يزل نيوب موق اي ىتعم
 د

 اا ا نادي لع ني وكالعلاو + ١١ يلح نموا وبال كغ داموا



 لا

 ليز او.لاقي االف ليلدل دنع ةفصلا فحلي الو 'هانينمؤملا ّميما' او لاقيف

 هالخنر !اوأ لاقي الق فورعملا مسالا الا بدني .الو .سنوي دنع .اهقحليو .هافيرظلإ

 ء,ةابلطملا قبعااو'ةلؤنمب ةثال'ةامومو مب مقَح ”ىمااو: جبقتشي» مو

 لاعت دللا لاق :ئأ هب فصوي ال. اع ءادتلا :فرج فذح ووججو .1لسفف

 انتو لح لاني ل ليعتو َككَبَلا ظن  ىنرأ بر .لاقو. اذه : نع: ضرعأ .فسوي

 لاقي الق ىأ. مب فضوي اع فدك الو ىلا نسحأ انس .لازي.أل نمو ةأرملا

 ارك قرطَأو قون دتفاو لِي بص ميلوق, لش دقو اذع الود لج

 مزتلا لقوا بودنملاو ثاغتسملا .نع الو * ىريذع ىركندسَت ا ىراج «-و

 العبوه. ام .همالك قون... ليتتسمف ء هنع اَقَلَخ ميملا عوقول مهللآ ىف هفذح

 ا!ذك ُلَحْمَت انا ام. هلوق كلذو ءادنلا ال. صاصتخالا هب .دّصقيو ءادنلا ةقيرط

 اولعج .ةباصعلا اهتييا انل رفغأ مهللاو موقلا اهيل اذك رهن حر لحل هنأ

 موقلاو لجيلاب  اونعي مملو .مضوتلاو .صاصتخالا ئلغ .اليلد هتتفص..عم..ايأ

 انا امأ ليق هناك انل ىف ريمضلاو نحو انأب هنع اونك امو ٍمسفنا الا ةباصعلاو

 نيب. نم نيصصختم لعفن نك لاجرلا نيب نم كلذب .اصصختتم لعفأت

 تح نهر ىرهيدس رن دييداضعلا»ىلادأ يم ىييموضخلا ول ل ا

 كيلاعصلا مثعم اناو دامك نالف لآ نحو .اذك. لعفن برعلا رَشعم اذا نأ لوف

 ىَرأ برعلا نحن اولاقف انهه ماللا .لوخد اوغوس غنا آل ةورملا ىلع اننب .ةوق هل

 مهلوق هنمو ميظعلا هللا كتاحجسو ّلضقلا وجين هللا كبو: .فيصلل 'سانلا

 ىرقو ميغ قيافلا: ثيز ماا نقولا 1 لان كليلاو نجيبك نأ ل
 نماء م5
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 ىلذهلا



 م

 مخابلا اذهُّيَأ الآ« ةَمْرلا وذ لاق اذهّيأ ابو لجرلا اهيأ اي كلوقك ةراشالا

 اب كلوقك ماللاو :فلالا هيف اهب آلا فّسوي ال ةراشثالا مساؤل +«. هسفنا دنجتولا

 اي حاص اي.« مراقولا“ ما رو هيوبيس لشتناو . لاجرلا ءالوق ابر لجنلا' اذه

 خب لوقتو .*« هس لتْقَمِب انفوكملا اذ اي « كيبعلو * نسنعلا رماضلا اذ

 اي لوقتو ارو اكيزو رو ليز ناذع .ايو !ديزو ليز اذه اي ةفصلا ريغ

 ماللاو فلالا هيف ام ىتداني او لسف ..«لَدَبلا: ىلع لا اذ. اذه

 نع ْفَلَخ اببتا عم ْمْجَنلا: ناقرافت ال امك هناقراغت ال امهنال هّدحو هللا الإ

 لو لإ هيف
 « ىلع لضولاب ةليخ ىناو. « ىنأق تسيت ىلا اي كلجأ نم .*

 هفانضالا لاح قع يدانثملا ار رك اذا. .لسس سك صف>. . ناش وهو,.دآلا ايبا دهبش

 يت هع ميكاب #4 برج لوقك اعم يمض

 #2 ليلا تاليا دبي ديب ١ * اكللو ضعب لوقو #* 2000 ىذ

 اب تيت سايب. غلا ةفانصملا':قكاولاقو ١ ليس ب ضف؛د: /لوالا مضيع وا قاشلاو

 ئدابع. اني ئرْقو :نوقتاف دابنع اي لبونتلا ىو اًمالغ ايو. ممالغ.انيو ئمالغ

 ايو ْتَبَأ اي .ى. هاتلاو ةامالغ .ايو داير اي فقولا .قو ئتغ زواج ابر. اي لاقيؤ

 اب اولاقو ' :فقولا ىف ءاه اهنولدبي مارت الا ءايلا "نع تضونع ٠ تينأت..هان -

 لاقرب له قيايطوخمل ا نبل ايؤب معا قباد ايوعنما» ياابو: ممتوللا :ايز. خيم دوما

 زمشاك .نييدالااولعج * ىجفآو. ىمولت ال امعاتنب اي < مكنلا وبا

 واءايءهلبق فحلتا نأ١ نم بودنلا ىف كل كباالو لستسف: م. دجاو

 داهلاو كيو او وأد! ديز او لوقتف 6 .هرخآ ىف .فلالا احلا ىف ةثدناو :او

 هيلا :فابضما- كلذ. .فحلتيو جردشلا نود ةصاخ .ففقولا فلالا سعب: ةقحاللا
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 اريخ اب كلوقك هل اءراضم وا هللا دبعك اناضم ناك اذا اظفل هباضتناف .الح

 نيتلثو ٌةتلث ابو مألا هجو انَسَح ايو همالغ ابورضم ابو !دبز ابراض ايو دب

 ناك اذا الح هباصتناو * َنَعَلَبف تضرع اما اًبكار ايف « هلوقك ةكن وأ

 :مالاهيلع ةلخاد وا لِخْيلا ءاهيا»ايول مالغأ انوا كيرتاب كلومك ةعروسال ١

 ايو ءاملل إب مهلوقو حابرل ايو انفاطعل اب «  هلوقك بجكتلا وا ةتاغئسالا

 مومضملا ئدانما عباوت: لسسف . « هاَديز اب كلوقك ابودنم وا قاوذلل

 َلْيوْطلاَو لييوطلا كيز' اي هكلوقك هلحو هظفلا ىلع تلح ثدرفأ: لذا مَهّبْلأ ميغ

 ترادملو ثنرابملو وربع :ابو ارشبو م مالغ ابو نيعمجاو نوعمجا ميت ابو

 اهبكح َنافتافوطتعملا نم .ورصو: ضيز وتكأو .لدبلا آلا. ابصنو .اعفر رْيَطلاَو ىرقو

 اب كلذكو ريغ ال مضلاب.وريعو .ثيز انو: ثيز كير اب لوقت :هنيعب ىدانملا مكخ

 ةمللل اذ. كيز اي. كلوقك .بسنلاف تيغيضأ .!ذاو وربع ال ثيز ابو ورم: وأ كيز

 مشب ابو“ مهلك وأ. مكلك ميس ابو هسفن .للاخ ابو ©: ءاقرو اَخأ َكْيَرَأ «١ ةلوقو

 لاقين عصف. هولا كبعو كيز ايو هللا دبع ابأ مالغ ايو ورمع بحاص

 تعبنأ اعقو ناف نيَمَلَع نيب اعقي ل اذا اهريغب فصولاك ةنباو نّباب فضولاو
 انيخا نبا ليز اب لوقت راو منبا ىف اولعف امك ىناثلا ةكرح لوالا ةكريج

 ءادنلا ريغ ىف اولاقو مصاع ةنبأ كنح ابو وربع ىب كيز ابو انمع .ةنبا لنعا ابو

 مع نب كير !ذعو.انعع .ةئبا كنهو .انيخا 7 ليز اذح اوغصو !ذا اضيا

 قوة ريغ ال ىيوبشلاف وفضي ار !قاخ جلل ,انضنلا كلذكاوا ملاعب ال ١

 0 ةراشالا لاول أ ىناقيشة هبل نضداننلاو ا: لاسيملستو 0 16 الل

 مسابو هيبنتلا ةيلك .اهنيب ٌةمَكَفَم ماللاو فلالا هيف امب ييبشي .فضوي
 4و



 دعب

 كب

 نا

 مم

 '00 0 كبل لرعقملا ب اطير ادعر قطا يدر يودع لمس انس .ةيلولا

 َدَلَبلا ثغلبو اربع فيزا َبْرَص كلوق لثم يف لعافلا لعف هيلع عقي ىذلا
 !دعاصف !دحاو نوكيو .ىدعتملا ريغوا لاعفالا نم ىدعتملا نيب قرافلا وهو

 هناسيطا ليتسملاب :بوصنملا < هزامضا . مزال وأ ؛هراهظا .ليعتسم ممصف

 برص .رامضاب !هير. سانلا مش برأ لاق وا .موقلا برضي. خا ىّيل كلوق وه

 ةكم ديزي هنا تنكر نمل كلوق هنمب لسف .« ُلَعْفَتو تام رامضاب

 اوربك اذا نيليتسمللو .دللاو ساطرفلا اًميس ددس نملو ةبعكلا برو ةكم

 اريخلوا رس امو: اًريخ ايون نئقأرلو اورَصْبَأو انيضيوم بوب ممضت ' هللاو ّلالهلا

 تركذ .ىا ملقاو كاذ.َلعَأ الجر ذي نّملو اريخ تيار ىل انوُدَعل اَرَسو انل

 ملوق هنمو. هلهأ

 « :ءابيط. سأرلا. ىرافم ىف. اهلو-:*. الا كيلّمأت ولو :اصارق ْنَلِ'

 مويلاك ..* .سوأ لاق رأ. ل رامضاب الجر موويلاك ملوق هنمو اهل. ىرتو .ى
 قمل ا يغيس م مصحا هذعو -ةيوبزس لآق لشسيمف. © *«:ابلط: ألو .ايولطم

 اهيف ٌعَمْجَأ مهلا اولق نونعت .ام عتلأس !ذاو ابدذو اعبض.مهللا نولوقي برعلا

 لاقف مكتاكم رقدسفا ل هل ليقو برعلا .ضعب باطل وبا عمسو ايدو اعبض

 كب .لاقف لجو اذك ناكبب امأ ماضعبل ليقو .نايبسلا ٍرث ىل ىِبَأب نابّبِصلا
 ىتانملا هنم' .هرانسنضا مزاللاب .بوضنما .٠ «.!اذاجو هب َفرعَأ .ىل !ذاجو

 هنكلو هللا تبع ىنعَأ وا ُكبرَأ اب تلق كتاكف هللا نبع اب تلق اذا كنال

 وأ اظغفل .بصنني نا نمولخ. الو . هنم الَدَب ايراصو لاعتسالا .ةرثكل .فذح
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 ةبيبخو 0 اهقش كلوق ىلاتلا 1 علا نح نم اريخ - ىف وأ ىنعمع

 هل 0 59 م ا

 انهالت اسك لإ كلقيلعفأبالو نيبع ماعَتو نبع ةمعنو معّنو م ةماركو

 الْثَق النَق الا تنا امو ! دعس ا[! ؤيس ! تما امنا هنمو .اناوخو امنعَرو كلذ ناتو

 ثم اَماَق ىلاعت هلوق نمو .لبالا برش لاو سانلا َبْرَص الاو كيوَبلا ميَس لاو

 حارص ”عارص هل اذاو-رامح توص توص هل  اذاف: ثررما هنمو ءآَدف . ُكَعَب

 انإ اديكوت نوكي ام هنمو لفلقلا ٌبَح راحّتملاب كَفَد قَد هل اذاو' كتل

 لوقت“ أم. ريغ كير اذهو ّلطابلا ال فلو اَقَح هللا ذبع اذه ىلوفقك هريغل

 فلُأ ّلَع هل كلوقك ةسفنل وا اذك لعفت ال كّدجآو كلوق ال لوقلا اخذو

 صّوخألا لوشو افرع مهرد

 +: لهمأَل قودصلا عم كيلا اًمَسَق * ىنتاو دودصلا تحتمأل ىلا *

 هللا غلوقو دللآ ةعبصو مكيِلَع دللأ باتكو هلأ تعوو دللأ عنص ىلاعت هلوقو

 0 7-7-0-1 تقل ةوح ميك

 كَرعَشو هللا .كريعو للا َفاعَمو هللا احبس وتكأ .فرصتي .ال ام هنمو كيذاذعو

 < َكَبِيوو كليو َكَسيِوو كَحبوو ,ةقنو قو رهو رفد ىح محا :ثلاثلا جونلاو هللا

 نييرض ىلع قو.:ىرجفلا هيلز رداشم, يع ءاما ئركأ دقو :تزشسل

 انيِرم امينه مهلوق وح .ثافصو .ايكيفل..اًهاقو كيج اًبْرتأ اهلوق/وحتااعاوج
 لعش طصف >1 كولا راس ىقو:!دعانأو ؛سانلا فنعق .ىقو.امتاقأون كب اظدعو

 نَطلا ”ميمص ءاهلا:.لعجت فلطنم هّدْطَأ هللا ْنّبَع 'كلوق ردضملا رامْضأ- نمو

 هلَعَجَأَو ةغوفرملا ةوعّجلا ىف ءاج امو .(قلطنم ّتَط. نط هللا ثبع..تلق:كذأك

0 
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 ىف هلا ال اهانعمو ةداهّشلا ٌةيلك هنمو راققلا وذ آلا فيس الو ع الا ىتف

 ملط رطل : + الصا قمالك ىف هنونبني ال رويمت ونبو هللا آلا دوجولا

 كنف ّلضفا ٌلجر الو اقلطنم ليز ام كلوق فوه ستيب نيتيبشلا

 ىف ُلَخوُأ ام نا آلا ربقلو !دتبملا ىلع لوخدلاو يفنلا ىف سيلب امهُهَبَشو

 ةركنلاو ةفرعملا ىلع 5001 كلذلو لاخلا 0 اهصاصتخال اهب :بنسلا

 00 كيل هوس رهف تاخير فيلبس تهور هيما

 ىتعمب ال لاهتساو .اقلطنم ليز ال عنتماو. نم ّلصفا ّلجر ال ليقف ةركحنلا

 * حارب ال سيق نبا ان" * اهنارين نع ْدَص نما ه*

 داصإل قدفلا نال كلذب بس ردصلا وه ىلا ٌلوُمَقْلا ٠ :تابوصنلا ركذ

2١ 0 

 لصف 6 نيتيرصو ةبرط ترض وبحأ تقوم ىلاو ابرق تبر وك
 ميغو ردصم نيعون ىلع كلذو هانعمب وع اهم هردصم ميغ لعفلاب نّرقي دقو
 هكَتنْنأ هللاو ىلاعت هلوقك هقاقتشا ى ّلعفلا قالي اما نيعون ىلع ردصالت_ركصم

 تدعق ىلوقك هيف هيفالي ال امو الينبت هيلا لتبتو هلوقو ًاَناَبَن ضرألا َس

 ا برصلا نس اون هنابرض كلوق وك ردصملا ريغو> اعشف د ةروبكو اييولجت

  انهنال ءاصفرفلا َنَعَفَر ءامصلا لمتشاو ىَرقبَقلا َعَجَيسنِمو برض ايو برض

 لكتحصف © اطوس هشيورص- انهو انوعقلاو لافلتالاو, عوجيرتلا. خنم..عاوفا

 ةرامضأو هلعف راهظا لبعتسي ام عاونا ةتالث ىلع ةرمضم لاعفأب ةبوصنملا رداصلاو

 ءاعلل ليغو: ءامك ناوكت نان : 1 يا ا ما



 قلو مفلا ىلع ناني ىف هنم ّئضاملاو .ءاممالا هموول ى ّلعفلا بشل هذال كقرحلاب

 اديز برض ةلونم .كوخا, !ديز نأ كّلوق لْونو لعافلاب هعوفرمو لوعفللب ل

 امب عفترم وه نييفوكلا ننعو ثسالا, اريع سرق .ةلزتم سالا طبع خوك كوخ

 لسصسف... ءاهيق فركلل لمع الو كوخ ثمر كلوق ق دج اهقترط ناك

 الخ ام هيف ثا هطئارشو هلاوحأو هفانصأ نم ادتبلا بخ ىف مكذ ام ٌعيمجو

 ىفو اربع كدنع لعلو اديز رادلا ىف نأ. كلوقك انرظ عقو اذا. الا هييدقت زاوج

 فذخ دقو لش  ء مهباسح اَنْيَلَع نإ مث مهبايا انا. نأ لبوننلا

 لج ل!ءالوقيو,الامر_مهل نأ ىاأ ادّدع نأو اأكلو نأو الم نأ ممهلوف وحلا

 انل نأ ىل ارم ناو.اديز نإ لوقيف مكيلع نيلنلا نإ دخا: ركل لف لجل

 ئشعألا- لاق

 * لَهُم اوصم ذا رفسلا ىف 3 . .ةجتم/ ناو

 قلالي لاباس نإ ىل. ءاضو..لببأ  اهريغب نإ لوقتو

 زيزعلا نبع نب رْمع لوق هنمو .:انل تيل اي يأ . *) اعجاور

 لعتو يسم كاف غ 0 ىأ .كاذ 5 لاقف هتجاح كحل رش كات 2 :بارقب

 ريك نجل الو .كنم ,لصفأ لجتر ل 0 نيجاتلوك نومي . لايت 0

 نيرما ليتك...« حوبصم نادنولا نم ميك الوا.»* ماج لوقو كنف

 اهنوبصم ّلعجج ال نأ قاثلاو ةيراجا ةغللا ىلا هَتْيْناَط هيف !كرتي نا ايعدجا

 نال انضيا: فرحلاب .هعافتراو. . ىفنملا عم..آلا لحن ىلع ,ةلويح :ةفح. ,نكلو اربح

 < اهموزل ءامسالل ةمزالو اهتضيفن اهنا يح نم نأ دج ةطي ودك

 الو .َسأَب الو لام الو .لعا ال نولوقيف اريتك نويراجا هنلاجو لسببين

 د
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 ع

 نيبمكل لاق نأ“ .هغ ا لاق, دشمو 4 هللا 7 كتلقف اصخشت 0

5 0 / 0 0 0 
 خمرلا ىد لوك عبسلا اذاف كتدج ردح مهتاود 0 فدح نمو دع معد

 ليبح ريدعف وأ لح رص ىرمأف ى ١ ىييرمالا ليفح ليبجاب لعق للاعت ملاوعو

 ناز

 باول كسل !اذك ناكل كير الول :مهلوق ىف ربل. فذح. موتلا كقو ٠ لْمَجا

 ىبوضو ناديزلا مداقأ مهلوق «لقسلا دربغ دقي يدل هيف فذح الذ «دلسم

 لوقو اما ريمالا نوكي ام ٌبَطْحَأو اتونلم فابوسلا نرش رَثكأو امن ادبز
 اعم نيتفرعم بيشو انتنملا عفي نيدو (١ لن تتتتلسو 3 0-2 لح دح 3و

/ 

 مقو تلثأ تأ, كلوق ةئمو .انيبت لمحت انها هللاو: فلظنملا كير :كلوقك نبأ لوق
 َن

 لب انه ميكل ميدقت روج الا * ىرعش ىيرعش رياك هللا مجانا

 5 23 م يمت 5د لإ 2 ل ا حر 5 35

 3 قداجولا روفغغلا وخو لجو رع ذو ضماح ول أذِف كّلوق 200 اًدعاصف

 م نمح

 عم ادتنملا ىمضت اذان [تسهتجيمف 3 ديري مدل اهل كاع ديِجَمْل يي

 ةركنلاو م ا مس سردبعو "يل لع كلذو بح هلع د ءاقلا لوخد زاج د لا

 يبخل .كاعت هللا: لوقك انرط:وا .العف ةفصلا وا ةلصلا نتتاك اذأ 5-0

 انمو ملوفو مهر كنع مهرجأ ميلك ع ا عوأو طر راهم ليبلاب مهّلاومأ ّنوقفني

 يي مح عع 5 5 َن َن

 مهر د دءلف رادلا 3 وأ ئبتأي لج ًّظ كلوقكو هللا دكا ةمعن 0 ماكتب

 اة 1 لوخ 3 ىو عامجا اب ءافلا لخدن ِ لعل نأ 4 تربت 5 د أذا

 هوك هللا وما اهتسيستاوجاو هنا بحب ٠١ ١ع باهتكلا# بحلاصو فخلال ماوم

 انباحتأ دنع هعافتراو كبحاص | مشب لعلو كوخا اديز نا كككلوف ودك ىف
 لب



 ادحاو الوانت أعم امهلوانت لف ىاعم 0 امهعفار وه دانئشادلال “ يد ايلهووكو

 قتلا ناك يح ابو ورا ويشمل ملقا لكلا 0 هيبشتلا 0

 ائ 35 0 رتبت ذيلا لدسم هنأ ىف هياتم ًادتبملا ا نعاعلاب اًميِهِبلشَو نيعرلل

 قعبايعلا وعو فرعم نيعون لع [هكيلاو للصف م« ةلثإ نم نان وج

 ىنلاك ةفوصوم ريغ امو نييوم َنبَعَلَو لجو زع هلوق ى ىنلاك ةفوصوم اما ةركذو

 تحتو بان 1ذ.ّرهَأ متو كنم ميخ ذحا امو ةأرما مأ رادلا ىف ّلْجَرَأ مهلوق ىف
 < م هد 0 ِن 6 ن

 ةليجو د مغم نيعون ىلع ع ليف “>ّ 2 ل هيبأ ىلعو 2 و

2 

2 

 0 د و 3 : و ١ ١ نا * ف

 . ورمعو كمالغ دكيز كلذو هل ىمضنمو ميمضناأ نع لاخ نيبرض لع درغملاق

 نيز كلذو ةةيف ظو يل كو بيشو ل 00 :عبرأ ىلع 1 0

 07-00 اك كركشي دطعت نأ ركبو فلطنم ١ ؤريعو هوا بهذ
 يعز هاحسلا هل خب 5 نم اربخ ةعقاولا ةلجإل يف ذب ا.د لاضبسف]
 هرككنذ نع ىنغتسيف امولعم عجارلا نوكي دقو اهيف مقتسا دانعم رادلا ىف

 نمّلو ىلاعت هلوقو مهردب ناونم ىمسلاو نينسب كلا 1 علوق لثم ىف كلذو
 11 هذوم : همه ا د

 ىلع مبخا ميدقن زوجكو تش حصق ل

 فايك راو قاع. عرفك ةفواكشم سولو النا يفي ىلوقك ادنبلا

 راذنالا عيلع ءاوس ىنعملا مهرذُنُت ف مآ مِهَترَذَنأأ مهيلع ةاوسو مهئاممو

 كّلوق كلذو افرظ نيت ركن ًأدتبملا هيف عقو اميف هميدقنا مزن لقو :مدعو

 ةكورتمف ةيعذألا نم امهَهْبَشَأ امو كل ليو .كيلع مالس اًماو: لجن راكلا ىف

 فيكو كير .َنْيأ ملوق ىفو لعفلا ةلونم ٌةلزنم ٌةبوصنم تناك اذا اهلاح ىلع
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 فذح نيف ايمعدحا فذح زوججبو لصف ع لانقلا ىتمو ورمع
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 راتخملا هجولا وهو . كّموق نوبرضو تبرض تلقل رخآلا ىلع مالكلا لمت

 اورق مواهو اًرطق هيلع عِرْتَأ قوثآ ىلاعت هللا لاق. ليزنتلا هب درو ىلا

 لو. هنهو ليلق يعو (لوالا ربعي طفوا عوموصتلا انباحتأ بهذ .هيلاو هيباتك

 نويفوللا هيلعو *« لحكسا دوع هب تكانساف لكنت * ةعيبر نأ ىبآ مع

 ئرمأ لوق سيلو .. كاوخا !دعقو رماقو كاوحأ لعقو اما نيبهذملا ىلع لوقتو

 هذَدَصَب نحن ام ليبق نم -* لاما نم ٌليلق ٌبْلْطَأ رو ىافك *   سيقلا

 ناك انا لوقف هرامضا.نمو .لوالا هيلا هجنو ام ىلا ىاتلا ٌلعفلا هيف هجوي رف ذأ

 ءىجج' لقو : لسسن. ::ءادغ هيلع نىك ام ناك :!ذا ىا ىننأف نع 2+

 تع هلوق هنمو َّلَعَف رامضاب ليز لوقتف َّلَعَف نَم لاقي 507 هعفارو لعافلا

 ىا ءابلا ةحوتفم اهأرق' نَميِف لاَ لاصالاو ٍودغلاب اهيف هَل مبسي لجو

 ىأ #* .ةموصخل عراص ُدِيبِوَي َكْبْيِل *« . باتكلا ثيب هنمو -لاجر هل عبسي

 ماظلا هرشفي رّمصم لعف لعات َجَرَح قبر لع مهلوق ىف عوفرلاو عراض هكبيل
 ةسامللا تببو َكراَجَتْسأ نيكرشملا نم نَحَأ ْناَو لجو رع هلوق ىف:كلذكو

 كش هلرتألا يعطل ازاوس «تاخ ول ادلب 259 1_0 خا اا

 انبي الل وعملا اموال 2 2

 اهعوالخا سيرجتلاب ُكارملاو . قلطنم نير كلوق وع دانسالل نادّرجحملا نامسالا

 اين الولخ ىلا لانا اممنالا الهتاوخ او: تبسحم : ماو“ ناك..ه. ىلا: :لساوعلا» خوه

 . َنوكي نا كيرجتلا ىف طرتشا امّناو ”عفرلا ىلع رارقلا امهتبصغو امهب تبعت

 . يفك ىلا 0 مكح ىف انانك كانسالل ال اذّرَج ول .انمهتال دانسالا لجا نم

 تيكزذلاو ىقعلا دعب ال 513 0 بارعالا نال ذ يدعم مي اهب 20 نأ



 لوعفملاو قّلطملا لوعفملا برضأ ةسوخ لوعفملاو ةيلوعفملا ملع بصنلا كلذكو

 ام مخو سنك يفنل ىتلا الب بوصنلاو نأ باب ىف هيلا 6 3 ىلرمتلاو

 ىف عابنل اماَو .ةفاضألا ملع' كلو ”.لوعفلاب تافحلم نسيليدوشيإس ل

 َ 5 2 ةانغلا مع ةعوصنب تاعوننما صو :اخاد | فرج اهبصنو اهعفر :ق

 5 ابسل] - 2 4 شب 0 5 5 د ع -ٍ 02 هى 7

 ةلصفم ةبيترم اهلك سانجالا هذج قىوسأ انأآو ةدحاو ةبابصنأ نيليبقلا .ىلع

 ناك اموع لعش تءوفرءأ ككذ © هديي ىسحو هلل نوعي ١ ا مج 1 1 35 1 0 9 0 5913 ا 5
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 نينو ديز بوض كلوقح أنبا هباع امدقم هيبش وأ لعف ميه هيلا لدتسميلا

 خوا لاصالاو :هيبلا .قنسأ ام ةيعقاروب عقزلا هقحو . هجر نسحب همالك براثا
5 

 مث نمو ابحخوم ةيخلا هيب قاج مايعغ دالع مق ؛!ناك هتم ءوجناك هنال لعفلا اهب

 ىف هرمثمو لصف «  اديز همالغ برص عنتماو كيز همالغ برض زاج
 سا ع

 ب رض ني لوقتو 0-5-5 أوب ضو انبرضو تيب رض لوقت : يطبك ءبلا كاينسالا
1 

2 

 نأ تلا خعجارلا ءاملاد, عينت كبز ىلا, ع عجب ربيمض وخو العاف برضى + ىئونتق

 نكلوق, لضافلا ةامض) نمو. لتي شفا < تنيرض :تاناوأ ثيجرص ان قلب كل

 ةطيرش ىلع. ارامضأ :تينيضو .كلييضتسم ماد البنك مضت اديز :تبرضو !ىنبوض

 الوعغمو العاف اديز ّلعجت نأ مالكلا اذه يف تلواح امل كنال ريسفنلا

 لامعأ ئىم 1 نكي مث انهو ف مس : كذب نبت غتيفلا هبلأ نيلعفلا تيجوف

 :يوبيس نشا ليقط دي هاب تملا اال هيف امهدحأ

 كثيير تلق اذا .كلذكوا .*«ب كبفذم نول اثعلشتناو اهقوف رجل, م

 دنع ةءاينغنتسا لولا لوعفم تفحتو عغارلا هايبأ كئاليال هتعشر ب١ ىنب ضو

 هيوبينس لاك كموق ىئبرظو تبرض لوقتف !دبا برقالا لمعت, اذه ىلعو

2 

2 

 ل



 را ميحأ وح ىف ةيفصولاو. هلي ىطتممرا!اسرض وح ى هصخ وا مشالا ق

 هنانز لكحأ نمبل افقي نوكجب نأو تالّقو 9 وبحأ 0 قرخأ ىلا ةغبص ىع

 مكلو عفرلا ىف هتاف ٍراوَج وحن هرخآ لتعا ام الا ميِباضمو َدِجاسَبَك لحاو

 محصح عمج - يدقتلا ىف ٌليوارَسو جاضحو براوصك بصنلا ىو ضاقك

 ةصاخ :مالعألا ىف ةيجكلاو ..كبلعبو ببكيدعم وك ىف بيكرتلاو ةلاوبسو

 اذا.آلا َنامّثْعَو َناركَس وحن ىف ثينأتلا يقلأل ناتعراصما نونلاو فلألاو

 ٠ مني فلعت امو اًنبا عئام- ميغف لحاولا ٌببسلا اًماو فّرَصف معاشلا مطصا

 طجائيسأ"ؤ1هيببس تحل امو ١ كنبّتب» نسيل معشلا ىف ةدعنم هز ةراجا ىف نويفوكلا

 ببس الب هداقبل ماطقو داعس بر اكلوقك_ يكندلا دع ا ير يع يلع

 اطرد نوطخألا .قييتا هاللخم مفف, ناني ملك اوس لا ١ىحلو: بيس :قلغتوا

 ىف .فرصنم طولو 0 وشلل ىكاسلا ئتقالتلا نم ناببس ديف امو . بانكلا '

 هوك يبس كحل نوكملا ةمواقمل ليونتلا اهيلع ىلا ةحجصفلا ةغللا

 هلوق 8 0 9-5 كفو هنوشرصي الف سابقلا قع

 تيبأتلا ةدايز عم وت ةباكينم نا 7 ا نقاو) لكصبل بض ةمماقلو

 جباصمو دجاسمو ءارككو ىَرشب وحك :بكمعلاو هفرص عانتتنمأ كى لاقم الف

 0 دحاو ال ىتلا ةفولاو لاك الصفنم عقي ال تبت فرح ىلع هانبلا لن

 نر ىه ل بارعأ هوجو ق ةايارعلا 5 ناق عمجو ناش ةنابنأف ةلونم 9

 اتيرقتالاو: ديببشدلا لبيبس لفع.لغاقلاب_تاقحْلمك َسيَلِب -قيتيبتشللا»الو اا مسا



 بيرعملا مسالا. فانتصأ ':نزمو

 3 بارعالا ف لعفلاو مسالا كارتشا لبق نم اقيلخ. ناك نأو باعملا ىف مالللا

 لمسقفلا ١ذه .ىق 4+ هداريأ بوص نيبجوم ضارتعا نأ ال ! عبارلا مسقلا ىف عقي

 ببسب هيف هيلع لقطت امنا لعفلاو .هلصا ىف .مسالل بارعالا فج نأ اجدحا

 يساس ىف .نضاخلل بارعالا. ذافرعم مدقت ىم.ادب ال نايناجناو ميال

 لماوعلا فالذنخاإب هرخآ فلتكن ام 'بزعملا زوشالاو ..لتننسف ايار

 فرح ناك ام لك ىف هكر ااظفل هئالتخاف . فرح وا هكر الكبوا اعقل

 د ترم ابوس سخأرو لجولا فلج فقرعي ماتم هيو ا هبارعأ

 وح ىكلذو فانا تسلا اللا ف 2 تلق حا  ادظفل هفالتخاو
 50 كوب

 كلذكو هيب تدون بأ تيأرو لام وذو وشو دونقو 5 ا هوب ىنعاج

 تررمو.اسبيلك تيارو امهالك قءاج لوقت رمضم ىلا :اًئاضم لك ىفو . ةيقابلا

 نؤملسمو نانلسم قعاج لوقت اهدَح ىلع عمللو ةينثتلا فو امبيلكب

 وج الح :هفالتخاو ؛ نييلسمو. نييلسمب. تررموب نيبلسمو نيملسم تيارو

 : براضلاك .بسنلا .ىف ئهو..مللو .عفرلا يتلاح: ىف.ىضاقلاو:ىّدعسو .اصعلا

 نيونتلاو بارعالا تاكرح ىقوتسي عون نييعون. ىلع. ب عملا 'مسالاو ل لاستسو

 لعفلا هبشل عيوتتلاو 8 هنع لون و َفرصنملا 1 لجّرو ديرك

 مال هلخد.وا فيضأ اذا الا َناورَمو َدَيْحَأَح مدل عضوم ىف عدغلاب كرخبو

 فرصنملل لاقي دقو , امهعمجج ىكمتملا 'ممساو ,فرصنلا ميغ( ىمسيو :فيرعتلا

 نم نانتا .هيف عمنجا ىتم فرصلا نم عنتج مسالاو: ب ل حل فا وان نكمالا

 يبى عم زوا اظعل والا تييئاتلاو ةيمَلَعْلا اهو. ,انجنازرالر كت اول لل ااا
 2 دب ع, نو 2 0 5 ن 3 ِن 5 1 ١
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 7 نه يع ها نم تا | م 2 5 هم م ءنهع

 مكنلا وبا لاقو

 *# .اهر ليصت كع كار سلك اهريسأ نم ورملا 1 كعاب
2 

 ع

 رحآلا لاقو

 +« .. ةلعاك ةفالخل ءانخأب اًديدش ..« ' اًكزابم ديرَملا نب نيلولا تير

 لطخألا لاقو

 / *. .فراعملا ْنيَو ّيَولاو لَدْنَج وبا *« هّمَأ ْنباو ٌبجاح مانم ناك دقو. *

 دل لبق كبَر مهانم دحاو لك مسا ةعامج ٌْلْجَرلا ركذ اذا سابعا نأ نعو

 وهو .ديزلا كلذ نم فَرَشَأ ديزلا اذهو رخآلا .ديولاو .لوالا كيزلا نيب امف

 وحي الا ماللاب هفيرعتف مالهألا نم عومج واتم لكو  لسسف : « ليل

 ةنلملا تاءرذأو تافرعو نيتيباسصو من

 +. ٍللَصْلا نباو نارك ىب دْيَع *  ابقالك نادلاخل تام. َىلَبَقو- .*

 بالك يب بعل. اولاقو . لّدصملا نب سيق نب نلاخو ةلْصَن نب تلا: دارأ

 ٍباَنَع نب ٍسِيَقو لّيقطلا نب رماو ٍرَفْعَج نب كلام نب مادو ةعبير نب بعكو
 موك, نعس نبا, انأ ض4. لاقو.. ناسُيقلاو :نارماعلاو نابْعَكلا ةَمَرَف نب. .سهقو

 وديا ءالوه هنع. هللا ىضر تباث نب كيز ثيدح ىو اتيدعسلا

 ناتماسألا كلذكو ايَقّلا ٍسّيَق نباو تاحّلطلا ةحْلُص اولاقو بابلاب

 ةنالق :رمأوا/يالخ وباو“ ةنالقو : نالقوب لشق... «اكلذ ويضاوأ ,تاماسُألاو

 مالعأ نع اًوَنَك اذا مهنا اوركذ دقو. .مهانكو ّيسانألا ىماسأ نع تايانك

 نع تابانكللف ةنقو نه اَمْأو' ةنالفلاو .نرالفلا اولاقف مالا .اولخدأ .مئاهبلا

 حج. سانجلا دانك



 سا لماس 02

 هنبقل تاقوألا + .اولاقو ني ايوب 10 تدع 2ع لاق َويوَرب ةيلكلاو راجفب

 5 ةعيرأ و ةتلك فعض ةنس دادعألا ىف اولاقو 526 ركسو ةركبو ةودغ

 نالعف كلوق. ىف. اهب نووي .ىتلا. ةلثمألا- مالعألا نمو . "لس فب ,*+ ةينامث

 2 ٌلَعفاو لعق عبسصاو ةكلط 0 فرصني 00 ا ىلعَف هثانوم ىحذلا

 ميصيخ هب 0 دلحأ ىلع تعايش ءايشالا ىماعب تلغي :نقو» نكشف

 5117 دوعسم نباو سابع نباو ص 5 وح ىكلذو.ةيلشلاب هلا

 دوم تع 0 نب يؤم 5 ءانبأ نم ادع. نم نود ةلدابعلا

يت ٍرباجو 86 2 ىلع
 2 6 مما رلحاا ىلا مقولا ده الب

 ب 3 2 نع مدعي مال هلخدي مالعألا يح 00

 دويعم يه بطاخلاو بطاختملا دبع 5 لكل نامسأ ماللإب 35 !ذكم

00-2 

 اللب 5 بلو جزل رمال 500 امهيف الو ل نب وِرمَع ىب ليقع

 ىكع.تبلغ اهنأل ايزثلاو كامسلاو 'قويعلاو .ناربدلا. كلذكو ناءَرْنت الامهتا ىف

 امو. «ةورشلاو كومسلاو قوعلاو روجّذلاب فصوبي ام نيب نم ةصوصخالا بكاوللا

 وح ب مالا ريغو" فرخ اني: فكلمف .عوتلا 1ذنه. قم ىاقتثفابلا فرعي

 منار تلطم وا لص 3 .ةفص ناك.انو ءالعلاو ل صفلاو زقللاو_قلاوعلاب ثراحلا

 لواشلا نم كلذلف دب اكتسملا :تاللوم .نيكفربت كوكعلا اكمل انشر أ ل ا

 مَصم .اولاق "هيلع رماللا :لاخلاو ةنفاضا: لع ارتججفا سرفو: لكلا رج رع

 لاقو ةاشلا رامنأو سوقلا ةعيبرو ءارمثل

 ص6

// 
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 فيضأ بقلو فاضم ريغ مسا لجرلل عيتجا اذو لصف < ةويحو ى“

 همس

 اًناضم ناك اذأو طب ديرو دفق سيفو ٍررك كيعس اذه ليقف هبقل ىلا هما

 دي وبأ اذعو ةلحَب هللا نبع اذه ليقف مسالا ىلع بغللأ نجت ديحايإ

 مينغو لبأو عليخ نم هنوفّلابو هنوذختي ام اومس دقو لصف ءذفق 4 1 ا ا : 1

 هب هنوفرعي هنيعب صخاشب صتخم اينم دحاو لك مالعإب كلذ ريغو مابالكو

 نع

 ةليفو ةلطخو نابلعو مقدَشو فحالو 01 ونحن كلذو“ ئسانألا .ىف مالغعالاك

3 

 زيبمتلا ىلا اتكف 'فّلوي الو ختي الامور .ليستصق . + باسكو ناريضو 7

 سجل هيف َمَلَعلا ناذ كلذ ٍريغو ضرآلا شانحأو شوحولاو ريطلاك هدارفأ نيب

 ةماسأو, ةيأد نباو شقارب وبا تلق اذاف نضعب نم هب َلوُأ هضعب سهلا هرسأب

 َتْيَك هنأش ىم ىذلا برصلا تلق كتأكف :فّبط: تنبو ةرتق نوباو.ةلاعثو

 ةياصأو 0 م 0 سنج 0 ل دليم 20 ب
 م

 527 50 اوعضوف ساندلل خيمسنت ىف ميعينص - كلذ ىف اوعنص كقو

 عضل نييصلل واو .ةلاعم بلعتللو ثراذمل وباو ٌةماسأ دسالل اولاقف ٌةينكو

 2س 5د

 هدم مّ
2 

 06 5200 نرخ ىلذ, ىف ىاعملا اورج اكقو . لسيف...« نالجع مآ 5

 ىنب الغل ومو َناسّيَكِب َرْدَعلاو ٍمَعْشَف مو بوعَشب ةّينملاو ناحجسب 0
 لاق مق

 « درملا مييابش نم قلدأ ردغلا ىلا * مهلوهك تناك ناسيك اوعد اماذا #*

 ةرجعقلاو هب ةرَبْلاو ناسيك ماب ناشسنالا ٍرَخّوم ىلع لجرلاب ٌةبرَصلا اوَنَك هنمو



 سْنِلل مسا مسالا فانصأ نمو

 ىنعم مسأو 5 0 ىلا 0 .قنبو ههبشأ ام لك ىلعو ءىتن 2 كفلع ام وخو

 وكي نأ 0 الو 00 هه 0 7 لرب : عش ع ع ام وهو

-2 

2360 20 

 0 ىف عيبيمأ انيلع اًملظ 3 كير لم , 'اوُخَأ 1 0

 هيورمعو كبلعيو َبركِيِدْعَم وح اًدحاو اًمما العج نامما ةلمج يلع انماو
 نام دعم ن

 لوقنملاو ىتكلاو سْيَقلا يِرْماو فانم كبك هيلا ٌفاضمو ٌفاضُم وأ هّيَوُطْفْنو
 ن

 قغم هسا خع لوقنمو دّسأو روك نيبع مسا نع لوقنم' عاونأ ةنسأ لع

 صام امأ تي ليف ' ٌةَلمات مناسك الفص نع لوقو سابباو لضتك

 ييارلا ٍلوق ىف تديصاك رم ام اماو ركْشَيو بلغتك 0 امأو ب 0 مدر 6 ل

 ىلا ٍلوق“ ىف, اًقَِطَأَو

 2 ىصعلا الاو كاملا الآ م 0 يبذل تابلاب اَقِرْطَأ كع ا

 خوك لؤلظنمو رت افرح سا بطولي هضم

 نافَْطَع 52 ٌىسايقلاف 00 سس سابق نييرض ىلع لجبل هانركذ كفو 5

 - م نر سا 0 م ع ع همن

 ان وكمو بظومو هبفوتاو بع بح 05 نشل فهيبعاو سعف . مراختتو أركعو



/ 

 م

 نقلو. كرتتو فاعت نا هدراوع ديرملو كلسن اليك ريخل ىرطل داسلاك

 ةقفشلا نم ى امو برَعلا مالك ةفرْعم ىلا بألا نم نيملسْلاب ام ىئَبَحَت

 طيح. ابارعالا ىف باتك هاشنال .. بدلا ةزفخ رم ايش: لع: بدتلو
2 

 ١ ةلعوا ع

 ةعنص ىف لصفملا باتكب ْمَجْرَتْلا باتكلا اذه تأشنأف. ىقَسلا نوقأب ملاج#

 قاقلال هم قلا, ا ءاهسألا ةالؤالا مسقلا .ماسقأ ةعبرا اًموسقم بارعالا

 ملا | قال عبار للك دبسقلا+“ قوزدللا قب ةسلاتلا + شلل سقلا لاعفألا 08
 ع - 2 9 م 2 د و د 5

 مح اليصفت اهنم فنص لك تلصفو افينصت ماسقالا هذه نم الخ نتفنصو

 سلا بركب تيعبلا َنَمْألا مهب غلبي اًبيترت بْنَرم بوبألا ةفاكب

 د 3 وع 2 35 5-8

 نم ةيذ تعبج ابيف رخدأ مثو هركرم ىف رقتساو ءباصن 3 ءىتن لح عجر

 لخملا ريغ زاججالا عم . ةرئانتملا دتارقلا نم تمظنو ةرئاكتملا دئاوقلا

 ءاعد قمت اهنم ىدجلا نايا هيسبنقم فانتم لمْملا ربغ سيخكلتلاو

 ' دييأتلاو ريخ لك نع ةنوعم ا ُ هناطلس رع هللاو.. باطتسي هانّدو . باجتاسي

 را كلا رلكللا عم: | هيسشل» ١ ةنسيرتلاو ةيف:ةقيقزتلا الكا

 عاونأ ةثلث هدنحن سْنِج ىو عضولاب دَرْقَم تعم ىلع ةلادلا ٌةطْقللا ى ٌةيلكلا

 ا امييَدحإ ثددسأ تملك نم ُبّنرلا وع مالكلاو نّردلو لشفلاو ْمَل
 ىف وا تبحاص ربو دكوخأ ْكْيَر كلوقك يما ىف الإ قأتي ال كلذو ىَرْخَألا

 ونهر س مساع ب

 دق جيلي ركب فلطْناو كيز َبَرَص كلوق وحن مساو لعف

 لالا تحب هلو (1١ نارتعالا نحب ةمرم ةلالد» سفن ىف >اينعم لع لدا ةمشألا

 58 ةفاضالاو 0 ساو لو !كيذعلا فرح لونج دولاب هيلا دانسالا ز بج ان



 نوسبتلم مهيف مماكح تالجسلاو ٌكوكصلا رطست هبو عمالفأ نسيطارقلا يف

 اوريش كبح هيلع لَك اوهجني ابتيأ اهنم نيكفنف يع .اوكلس هلآ 00١

 نوبعذيو اهَلْصَح نوعقديو اهَلْصف نودحجج كلذ فيعاصت' يف + مهنأ ,

 اهيدأ نوقيو انهييلغتو اهمّلعت نع نوهنيو اهميطعتو اهريقوت؛ نع

 رطبا ميو لكوي ريعشلا رئاسلا لقتل نون ىف مف اهم نوغضجو

 ال.ليهلاب امف كلذ ٌحص ناف :اهنم فش ىف اوسيل .مهنأو' اهنع ءانغتسالا

 أوسمطيف َبابسألا مانيبو هدنيب نوعطقي الو بارعالاو اسأر ةغللا نوقلطي

 0 5 لو 000 دقفلا ركل قل 0 ا .رارقلا: اربيشفتا نو

 مالو 0 ءافلاو واولاك فو رع ىو وحك امهناف دكيعلا فيرعذو سن فيرعت

 راضتنخالا باوبأ فو رامضالاو فدل ىفو اهيئاشنو ضيعبتلا نمو كليلا

 قو اذاو أو نأ ىبب قرقلا قو لعافلا م مسأو ردصلاب قيلطتلا ىو لالا

 أر اوهقس الهو: وحانلا قم هلك كلذ ناف اهركذ لوطي امم اهعابشأو اهدكو

 ل لييل امو  ناجألا بانك َمَدوُأ اميف دللا هي 7, ينابيَشلا نسم ”ىب لملك

 لام ملعلل اوكرت لع اورظن ف ةرطانملا 05 سيردتلا سلاجت ىف اونطارتي

 نيرخاسلل ًةأَرُش اوبلقنا لصو ٌةيبشم ةماعلاب ةصاشمل نّكصأ لو 53

 هرابخاو . .اضعلا :فيراغت نم ىَدبجَأ تارحالا ناو .اذف. نيرطانلل 0

 هليوأت ىطاعت ىلع أرتجاف هليونت ىف هللا فتي ل نمو ..اصلمل ديدع ةنسلل

 ءارتقاو لوقت وف "ان"*لإذو ١ ءاؤشع"ظبخ ظبتكو ”ءابع تنكر برعم ريغ وو

 لع علّطملا نايببلا ملة لا ةيوصنملا ةاقرملا وو هارب هنم هللا مالكو ..ةلرقو

 هنع ٌداصلاذ هنداعم ةراثاب لكوملا هنساحت زارباب لفاكلا ٠ نآرقلا مطت تكن
| #7 



 00000 ا رورلاذقلا مس تالاسص ١
3 2 

 امل علا ىلع ىتلبجو. ةيبرعلا هاملع نم ىنلعج نأ .ىلع نبأ ىلا
 7 - ع - ع ع - 2 ع 2 منا 2

 اا 0 مهيلع دج زل ىذلا ميبهذم نم ىنمصعو زاكأو ةيبوعشلا

 نيِلَصُملاو نيقباسلا ٍلَصْمَأ ىلاو نينعاطلا ةنسأِب فْشَملاو نينعاللا ةنسّلأب

 اهئاحرأو ايبجامجحب َندَّدَع ىب نم ٍفوفحل دمحم نيَّلَصْلا تاولَص ّلضفأ هَجَوُأ

 ليرعلا باتتكلاب  رجلاو دوسلالل اذه كروعتلا انتاتكلمب ةرس ىف شيرق نم لزانلا

 000 راتسلا لقا ىلع ةعدأو ناوضرلاب هللا ىعدأ نيييطلا هل الو رونملا

 نوديريو اعرادقم نم نوعضصيو ةيبرعلا نم« نوضغي نيذلا لعلو ناودعلاو

 هبنتك ريخو هلسر ةريخ لعبج مل ثيح اهرانم نم هللا عفر ام اوضفخل نأ

 فحل ةذبانم ةيبوعشلا نع نودعبي ال هبرع ف نكلو هقلخ مت ىف
 ا 2 9 مل[ 1 - هود 5 6-2 - 0 نع

 مولعلا نم اًمَّلع نودجَب ال مهنأ كلذو مهفاستعاو ْثروَج طرقو ٌمهفاصنا

 ةيبرعلا ىلا هراقتفاو آلا اهرابخأو اهيسفت. ىَمْلَعر اهمالكو اههقف ةيمالسالا

 هقفلا لوصأ باوبأ مظعم يف مالكلا نوريو عفتني ال فوشكمو عقدي ال نيب

 ! ددوكسلاب نيرعبلا نييرختلا "نم ةريعو ءازقلا و ىتاسكلاو شنخللاو

 كللواتو اسف بادقآي تبشتلاو ميهلبواقأب صوصنلا نخآم ىف راهظتسالاو

 رطقت هبو مهترطانمو مهسيردتو مهترواص#و ملعلا َك مهنلقانم ناسللا اذهبو
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